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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” 

 

DANE O PROJEKCIE 

Program Operacyjny: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Europejski Fundusz Społeczny 

Priorytet: 
Oś priorytetowa IX. 

Włączenie społeczne 

Działanie: 
Działanie 9.1. 

Aktywna integracja 

Poddziałanie: 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT 

Beneficjent: Gmina Kłobuck 

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku 

 

DANE KANDYDATA DO PROJEKTU 

Rodzaj uczestnika: indywidualny 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  Płeć: 
 □ kobieta  
 □ mężczyzna 

Data urodzenia:  Wiek:  

PESEL:            

Kraj:  Województwo:  

Powiat:  Gmina:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:   -    

Ulica:  Numer domu/lokalu:  

Obszar: □ miejski                                                                                           □ wiejski 

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  
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STATUS UCZESTNICTWA KANDYDATA (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

Status społeczny: 

□ osoba zagrożona ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie – zgodnie 
z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
□ otoczenie osoby zagrożonej ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wykluczonej społecznie 
– zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Status zawodowy: 

osoba bezrobotna?1 
□ tak                                                                                         □ nie 

Wykonywany 
zawód/Zakład pracy/PKD 
własnej działalności 

 

Wykształcenie: 
□ niższe niż podstawowe    □ podstawowe   □ gimnazjalne 
□ ponadgimnazjalne            □ policealne        □ wyższe 

Dane wrażliwe: 

□ osoba z niepełnosprawnościami 
□ osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, osoba obcego pochodzenia 
□ osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
□ osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
□ osoba przebywająca w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
□ osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu  

□ osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)2 

□ nie dotyczy 

 

OCZEKIWANE WSPARCIE DLA SIEBIE 

□ uczestnictwo w profilaktyce/terapii uzależnień 

□ uczestnictwo w Akademii Lidera 

□ usługi prawne 

□ psycholog 

□ udział w wizycie studyjnej PAL 

□ poradnictwo pracy/trener pracy 

□ staż 

□ szkolenie zawodowe/kurs przygotowujący do egzaminów certyfikowanych 

 

 

 

 

 

 
1 osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez zatrudnienia, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca pracy. Definicja 
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli nie spełniają one trzech 
kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności 
(to osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, ale nie pracują, aktywnie poszukują pracy i są gotowe do podjęcia 
zatrudnienia) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 
2 do osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, innej niż wymienione powyżej zalicza się: osoby z wykształceniem na 
poziomie ISCED (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia 
poziomu ISCED 1, byli węźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów 
wiejskich. 
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OŚWIADCZENIA 

1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie "Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" realizowanym przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kłobucku. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w projekcie. 

3. Zamieszkuję na obszarze przestrzennym rewitalizacji Gminy Kłobuck zgodnie z uchwałą nr 280/XX/2017 Rady Miejskiej w 
Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 
lub jestem z otoczenia osoby zamieszkującej taki obszar. 

4. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” 
wraz z załącznikami. Akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku w mediach i materiałach promocyjnych dotyczących projektu. 

6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

7. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny materialno-życiowej oraz objęcie wsparciem oferowanym w ramach projektu 
zgodnie z moimi oczekiwaniami. 

8. W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 
Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), 
adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

c) monitoringu, 

d) ewaluacji, 

e) kontroli, 

f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 

g) sprawozdawczości, 

h) rozliczenia projektu, 

i) odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, 

j) zachowania trwałości projektu, 

k) archiwizacji, 

l) badań i analiz; 

4) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie 
ogólne, 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi projektu "Centrum Integracji i Aktywności 
Społecznej" – Gminie Kłobuck, działającej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku; 

6) moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez Administratora lub 
Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
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prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), 
stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych; 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc 
publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów; 

8) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych 
osobowych; 

10) podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości uczestnictwa w projekcie; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o 
którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie: 

1) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone 
stosownym dokumentem; 

2) udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy 
na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................                           .................................................... 
   (data, miejscowość)       (czytelny podpis kandydata do Projektu 

             lub opiekuna prawnego kandydata) 


