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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt „Staże zawodowe dla bezrobotnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez  

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPPK.07.01.00-18-0185/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 14.09.2021 r. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

      

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

DO PROJEKTU  

„Staże zawodowe dla bezrobotnych” 
 

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się  

z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Staże zawodowe dla bezrobotnych”. 

 

Nazwa Beneficjenta 

(Projektodawcy) 

 

ASP PRPJECT CONSULTING Anna Pawlos 

Tytuł projektu  Staże zawodowe dla bezrobotnych 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

konkursowe 

Nr projektu RPPK.07.01.00-18-0185/20 

Okres realizacji 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 

 

 

 Informacje wypełniane przez upoważnionego pracownika projektu 

Indywidualny Numer Zgłoszenia (INZ) …/INZ/7.1/2022/Szdb 

Data przyjęcia formularza  

Godzina przyjęcia formularza  

Podpis osoby przyjmującej formularz  

 
UWAGA: 

a. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, elektronicznie lub odręcznie drukowanymi 

literami, bez skreśleń, kolorem niebieskim. Każdy punkt formularza musi być wypełniony, jeśli nie 

dotyczy proszę wpisać odpowiednio „nie dotyczy”. 

b. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionego 

formularz rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami oraz zaświadczeniami z odpowiednich 

instytucji. 

c. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu w terminie rekrutacji, w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 9:00 – 15:00 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres 

biura projektu, ul. Wolności 48, 39-300 Mielec. 

d. Za datę złożenia dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera uznaje się 

datę wpływu dokumentów do biura projektu,. 
e. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne 

z przyjęciem do udziału w projekcie. 
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1Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek 

administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami 

administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 

Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi 

terytorialnemu. 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ 

PROJEKTU 

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI 

Imię  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

PESEL            

Wiek  
Data 

urodzenia 
………/………../………….. 

(dd/mm/rrrr) 

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Gmina  

Kod pocztowy   -    Poczta  

Powiat  Województwo  

Kraj 
 Obszar 

zamieszkania 
 miejski  wiejski1 

3. DANE KONTAKTOWE 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

4. WYKSZTAŁCENIE 

Wykształcenie  

(należy zaznaczyć 

najwyższy posiadany 

poziom 

wykształcenia w 

chwili złożenia 

formularza 

rekrutacyjnego) 

 brak ISCED 0 - brak formalnego wykształcenia 

 podstawowe ISCED 1 – kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej 

 gimnazjalne ISCED 2 – kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej 

 ponadgimnazjalne ISCED 3 – kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej, np. liceum 

ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające 

liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub zasadnicza 

szkoła zawodowa 

 policealne ISCED 4 – kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

policealnej 

 wyższe ISCED 5-8 – kształcenie ukończone na poziomie studiów: 

krótkiego cyklu, licencjackich lub ich odpowiedników, magisterskich 

lub ich odpowiedników, doktoranckich lub ich odpowiedników 
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II. ANKIETA DOTYCZĄCA KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH KANDYDATA/KI 

NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU – 

dane pozwalające ocenić przynależność Kandydata/ki do danej grupy docelowej 

Wiek 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin).  TAK  NIE 

Miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym – 

województwo podkarpackie. 
 TAK  NIE 

Osoba bezrobotna2 zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy 
(do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu 

pracy o statusie osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej). 
 TAK  NIE 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w powiatowym urzędzie 

pracy 
(do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć zaświadczenie z ZUS o 

potwierdzeniu statusu osoby bezrobotnej/ długotrwale bezrobotnej oraz 

zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych oraz 

zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób podlegających 

ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS, 

wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego ). 

 TAK  NIE 

LICZBA PUNKTÓW PRZYZNAWANA ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ GRUPY 

DOCELOWEJ  

UWAGA: KANDYDAT/KA MUSI NALEŻEĆ CO NAJMNIEJ DO JEDNEJ Z 

PODANYCH PONIŻEJ GRUP DOCELOWYCH: 

SPEŁNIENIE KRYTERIUM  

Osoba bezrobotna znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

należąca co najmniej do jednej z grup tj.: 

LICZBA 

PUNKTÓW  

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA3 (do 

formularza rekrutacyjnego należy dołączyć zaświadczenie z 

powiatowego urzędu pracy lub z ZUS o statusie osoby długotrwale 

bezrobotnej – wskazujące okres ponad 12 miesięcy pozostawania bez 

pracy). 

 TAK                NIE 10 pkt 

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA4 

 TAK5                NIE 

10 pkt 
 odmowa podania 

informacji 

 
2 Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Osoba kwalifikująca się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), 

jest również osobą bezrobotną. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. 
3 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna” różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy); 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) 
4 a) osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona 

orzeczeniem 

b) osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. 2018 r., poz. 1878), których niepełnosprawność została potwierdzona dokumentem poświadczającym stan zdrowia przez 

lekarza – orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 
5 Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
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OSOBA PO 50 ROKU ŻYCIA   TAK                NIE 10 pkt 

OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH osoby 

posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli 

maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, 

technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum 

uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. 

 TAK                NIE 10 pkt 

KOBIETA  TAK                NIE    10 pkt 

 

III. KRYTERIA PREFERENCYJNE 

Premie punktowe według następujących kryteriów Spełnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

premiują

cych 
a) Były/a Uczestnik/czka projektu z zakresu włączenia 

społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 
dotyczy osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

posiadających status byłego Uczestnika/czki projektu z zakresu włączenia 

społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją realizowanych 

w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnych Programach 

Operacyjnych na lata 2014-2020 (do formularza rekrutacyjnego należy 

dołączyć zaświadczenie o uczestniczeniu w projekcie z zakresu włączenia 

społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP). 

 TAK               NIE 5 pkt 

 

IV. INNE 

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia, osoba na stałe mieszkająca w 

danym państwie, obywatele obcego pochodzenia (cudzoziemcy – każda osoba, 

która nie posiada polskiego obywatelstwa bez względu na fakt posiadania lub nie 

obywatelstwa/obywatelstw innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z 

rodziców urodził się poza terenem Polski) lub obywatele należący do mniejszości 

(mniejszości narodowe: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, 

rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska; mniejszości etniczne: karaimska, 

łemkowska, romska, tatarska). 

 TAK   NIE 

 odmowa podania 

informacji 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań, zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 

mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w 

bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach). 

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla 

bezdomnych, schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby 

opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, 

osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności  - 

specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z 

nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą). 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania 

substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu 

krajowego, skrajne przeludnienie). 

 TAK   NIE 

3. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej, w tym: osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 

0, osoba z obszarów wiejskich (DEGURBA3), byli więźniowie, narkomani itp. 

 TAK  NIE 

 odmowa podania 

informacji 

file:///C:/Users/L2/AppData/Local/Temp/Lepsze%20jutro%20z%20własną%20firmą%207.3/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Aktywizacja%20Staż%20Praca/Dokumenty%20rekrutacyjne%20nowe/Ścieżka%20dotacyjna/Dokumenty%20rekrutacyjne%20nowe/Consultor/Desktop/Tabelki%20do%20formularza.xlsx#RANGE!A5
file:///C:/Users/L2/AppData/Local/Temp/Lepsze%20jutro%20z%20własną%20firmą%207.3/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Aktywizacja%20Staż%20Praca/Dokumenty%20rekrutacyjne%20nowe/Ścieżka%20dotacyjna/Dokumenty%20rekrutacyjne%20nowe/Consultor/Desktop/Tabelki%20do%20formularza.xlsx#RANGE!A5
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V. SPECJALNE POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU6 

Należy zaznaczyć 

co najmniej jedną 

odpowiedź 

 tłumacz języka migowego 

 asystent 

 pokój dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 nie potrzebuję usług dostępnościowych 

 inne …………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………….……………. 

 Miejscowość, data  

 

……............................................................ 

    Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki  

 

 

VI. OŚWIADCZENIA KANDYDATA/KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

• uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym do udziału w projekcie są zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub podanie 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w projekcie 

„Staże zawodowe dla bezrobotnych” oraz zostanie potraktowane, jako próba wyłudzenia środków 

finansowych i będzie podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania. 

• zapoznałem/am się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” wraz z jego załącznikami oraz 

akceptuję jego zapisy i postanowienia. 

• zostałem/am poinformowany/a o przyjętych kryteriach kwalifikacyjnych do udziału w projekcie „Staże 

zawodowe dla bezrobotnych” nr RPPK.07.01.00-18-0185/20 realizowanym w okresie od 01.01.2021 r. – 

31.12.2022 r. w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 i wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

• zostałem/am poinformowany/a, iż projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• zobowiązuje się do poinformowania ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos o zmianie danych 

osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym lub utracie statusu osoby bezrobotnej na etapie 

rekrutacji do udziału w projekcie. 

 

 

……………………………….……………. 

 Miejscowość, data  

 

……............................................................ 

    Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki  
 

 

 

 
6 Dotyczy osób z niepełnosprawnościami 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Beneficjent (ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos z siedzibą w Tarnobrzegu) informuje, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos, 

ul. Dr Michała Marczak 9/54, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: biuro@aspproject.pl, tel.: 511-059-

713 

• Beneficjent powołał inspektora ochrony danych osobowych – dane kontaktowe: adres e-mail: 

pawlos.anna@wp.pl, tel. 511-059-713; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do projektu pn. „Staże zawodowe dla 

bezrobotnych” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 

przez ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie Fundacją im. Józefa Becka 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, na podstawie umowy o dofinasowanie nr RPPK.07.01.00-18-

0185/20-00. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie tj. weryfikacji i oceny złożonej przez 

Panią/Pana dokumentacji rekrutacyjnej, w razie zakwalifikowania się do projektu – zawarcia 

deklaracji uczestnictwa oraz umów dotyczących przydzielenia wsparcia, 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Staże zawodowe 

dla bezrobotnych” tj. w szczególności przechowywania dokumentacji rekrutacyjnej do projektu oraz 

udostępniania jej podmiotom kontrolującym. 

- art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – dane osobowe są niezbędne do realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu i umową o dofinansowanie projektu, w szczególności 

kontroli, prawidłowości, realizacji projektu, w tym prawidłowości wydatkowania środków 

publicznych, 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja rekrutacyjna, w szczególności instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania 

kontroli i audytów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, a w przypadku zakwalifikowania się do projektu dokumentów uczestnictwa w projekcie, 

także podmioty świadczące na rzecz ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos usługi księgowe, 

prawne oraz inne podmioty upoważnione do uzyskiwania danych osobowych z mocy prawa np. Urząd 

Skarbowy; ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe dla celów związanych z realizacją projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych”  m.in. 

Partnerowi projektu Fundacji im Józefa Becka, Biczyce Dolne 6, 35-395 Chełmiec, Instytucji 

Zarządzającej tj. Województwo Podkarpackie,  Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320, z późn. zm.) tj.: 

- przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym złożono zestawienie 

wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu, zaś w przypadku dokumentów 

dotyczących podatku od towarów i usług – przez okres o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póź. zm.)  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem związanym z procesem rekrutacji i ewentualnym udziałem w projekcie „Staże zawodowe 

dla bezrobotnych”. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi dokonanie wyżej 

wymienionych czynności. 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

- żądania częściowego lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia 

zapomnianym), jeżeli administrator danych osobowych nie ma już podstawy prawnej do ich 

przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania z zastrzeżeniem postanowień art. 

17 ust. 3 RODO. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Aby skorzystać z praw wymienionych w tiret od 1-3 powyżej, powinna/powinien Pani/Pan 

skontaktować się wykorzystując podane w niniejszej klauzuli dane kontaktowe, z administratorem 

danych osobowych lub inspektorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim 

zakresie chce Pani/Pan skorzystać.  

• posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

prawnie uzasadnionych celach z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W razie 

wniesienia sprzeciwu, ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos dokona oceny istnienia ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i 

wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną 

Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos, ASP 

PROJECT CONSULTING Anna Pawlos będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych 

celach (art. 21 RODO); 

• nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych. 
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Oświadczam, że zapoznałem/łam  się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej treść. 

 

 

 

……………………………….……………. 

 Miejscowość, data  

 

……............................................................ 

    Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki  
 

 

Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć: 

 

1. Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem  

w projekcie. 

2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie. 

3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie związane z udziałem w projekcie. 

4. Zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej zgodnie z Regulaminem rekrutacji  

i udziału w projekcie „Staże zawodowe dla bezrobotnych” 


