
 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 

PROJEKT PN. : „BUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” 
 
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki 2007-2013 
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
Podziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 
DANE OSOBY ZGŁASZAJACEJ SIĘ DO PROJEKTU 

NAZWISKO  IMIĘ 
(IMIONA) 

 WIEK  

PESEL 
 NR. DOW. 

OSOB. 
 

PŁEĆ 
o kobieta 

o mężczyzna 

WYKSZTAŁCENIE 

o ponadgimnazjalne 

o pomaturalne 

o wyższe 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
o Tak    

o Nie 

DANE KONTAKTOWE 

WOJEWÓDZTWO  KOD 
POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

OBSZAR 
o miejski 

o wiejski 
POWIAT  

ULICA  NR DOMU  NR LOKALU  

TEL. 
STACJONARNY 

 
TEL. KOMÓRKOWY  

ADRES 
POCZTY 
ELEKTR. 

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

NAZWA ZAKŁADU 
PRACY 

 MIEJSCE PRACY 
(miejscowość, adres) 

 

FORMA 
ZATRUDNIENIA 

o umowa o pracę  
o umowa zlecenia 
o umowa o dzieło 

ZAWÓD 
WYKONYWANY 

 

Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Równocześnie ma też prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Odbiorcą 
danych jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dane te wprowadzone są do systemu, 
którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie 
efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do 
swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

□ Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania 
Europejskiego Funduszu Społecznego( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r.Nr 101, 
poz. 926 z póź.. zm.)  
□ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, 
□ Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie, 
□ Oświadczam, że zgłaszam z własnej inicjatywy wolę uczestniczenia w szkoleniu na zasadach określonych w Regulaminie, 
□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 
 

 

    Chełm, dnia ………………………………………                                                                                         ……………………………………………………….                                                   

                                                                                                                                                                                                   (czytelny podpis) 

 

 



 

 


