Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”
oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa
Podkarpackiego;
2. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Infrastruktury
i Rozwoju, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4;
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014
r., poz. 1182, z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji RPO WP 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125
ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a 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
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
c) 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 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.),
b) Rozporządzenia
Wykonawczego
Komisji
(UE)
nr
1011/2014
z
dnia
22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowych przepisów
dotyczących wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II
do tego Rozporządzenia,
d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pt. „Zawód
kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” w szczególności, w odniesieniu do zbioru:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie:
a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP
2014-2020;
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie:
a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach
RPO WP 2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy
polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: ul. Adama Stanisława
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, Beneficjentowi realizującemu Projekt Firma UsługowoHandlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon, ul. Kazimierza Jagiellończyka, 39-300 Mielec (Lider
Projektu) oraz Centrum Szkoleniowym MASTERLANG Marek Leśniak, ul. Torfowa 3/1, 30384 Kraków (Partner projektu), podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta: nie
dotyczy, w ramach RPO WP 2014-2020.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej
lub Beneficjentom.

Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjentom kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020;
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji;
8. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy;
9. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby,
której dane dotyczą, w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania.

.................................................
Miejscowość, data

…………………………………...
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG
Marek Leśniak na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Załącznik nr 2 do Umowy szkoleniowej

ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W
PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2014-2020
Lp.

Nazwa: Firma Handlowo-Usługowa „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie
z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG Marek Leśniak

1

Tytuł projektu: „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”

2

Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0070/16-00

3

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

4

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Dane osób objętych wsparciem, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy
Lp. Nazwa
Dane – uzupełnia
Kandydat/Kandydatka do projektu
1

Kraj

2

Dane uczestnika

4
5
6

Nazwa instytucji
(w przypadku pracowników lub
przedstawicieli instytucji / podmiotu)
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL

7

Płeć

8

Wiek w chwili przystępowania do
projektu (na dzień podpisywania
Deklaracji udziału w projekcie)

3

Dane
uczestnika

 indywidualny
 pracownik lub przedstawiciel instytucji
/ podmiotu

 Kobieta
 Mężczyzna

 Brak (ISCED 0)
 Podstawowe (ISCED 1)
 Gimnazjalne (ISCED 2)
9

Wykształcenie

 Ponadgimnazjalne (zawodowe/średnie)
(ISCED 3)
 Policealne (ISCED 4)
 Wyższe (ISCED 5-8)

15
16
17

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
(jeśli nie ma, należy
miejscowość zamieszkania)
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli dotyczy)
Kod pocztowy

18

Obszar

10
11
12
13
14
Dane
kontaktowe

wpisać

 Obszar miejski

19
20
21
22

23

 Obszar wiejski

Telefon kontaktowy (komórkowy
i/lub stacjonarny)
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Bezrobotny
zarejestrowany
w PUP
Status osoby na Bezrobotny
rynku pracy w
niezarejestrowany
chwili
w PUP
przystąpienia do
w tym
projektu
Bierny zawodowo

Szczegóły
wsparcia

24
25

26

Zatrudniony
Wykonywany zawód (jeśli dotyczy)
Zatrudniony w (jeśli dotyczy)

 tak  nie
 tak  nie
osoba
bezrobotna

długotrwale

 tak  nie

 tak  nie
 tak  nie

 inne
 osoba kontynuuje zatrudnienie
 osoba nabyła kompetencje
 osoba nie podjęła żadnej nowej
aktywności po zakończeniu udziału w
projekcie
 osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
 osoba podjęła pracę / podjęła
prowadzenie działalności na własny
Sytuacja osoby w momencie rachunek
zakończenia udziału w projekcie
 osoba poszukująca pracy
 osoba poszukująca pracy po przerwie
związanej z urodzenie / wychowaniem
dziecka
 osoba pracująca / prowadząca
działalność gospodarczą na własny
rachunek po przerwie związanej z
urodzenie / wychowaniem dziecka
 osoba uzyskała kwalifikacja
 sytuacja w trakcie monitorowania

27

28

Rodzaj
wsparcia

29
30
31
32
33

Zakończenie udziału osoby w
 tak
projekcie zgodnie z zaplanowaną dla
 nie
niej ścieżką uczestnictwa
 bon
 dodatek relokacyjny
 doradztwo
 doskonalenie zawodowe
 dotacja na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
 grant na telepracę
 inne
 instrumenty finansowe
 studia / kształcenie podyplomowe
 opieka nad dzieckiem do lat 3 /
refundacja kosztów opieki nad dziećmi
do lat 7 lub osobami zależnymi
 pośrednictwo pracy
 prace interwencyjne
 program mobilności ponadnarodowej
 program outplacementowy
 program zdrowotny
Rodzaj przyznanego wsparcia
 przygotowanie zawodowe dorosłych
 staż / praktyka
 studia doktoranckie
 studia licencjackie / magisterskie
 stypendium
 szkolenie / kurs
 usługa aktywnej integracji
 usługa rozwojowa dla pracowników
przedsiębiorstwa
 usługa społeczna świadczona w
interesie ogólnym
 usługa wsparcia ekonomii społecznej
 usługa zdrowotna / medyczna
 wizyta studyjna
 wyposażenie lub doposażenia
stanowiska pracy
 zajęcia dodatkowe
 zwrot kosztów przejazdu,
zakwaterowania
Data rozpoczęcia udziału we
wsparciu
Data zakończenia udziału we
wsparciu
Data
założenia
działalności
gospodarczej (jeśli dotyczy)
Kwota przyznanych środków na
założenie działalności gospodarczej
(jeśli dotyczy)
PKD
założonej
działalności
gospodarczej (jeśli dotyczy)

34

35

36
Status
uczestnika
projektu w
chwili
przystąpienia
do projektu

37

38

39

40

41

Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia.
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań.
Osoba z niepełnosprawnościami.
Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez osób
pracujących.
- w tym: 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)*.
Przynależność do grupy docelowej
zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych RPO WP na lata
2014-2020/zatwierdzonym do
realizacji Rocznym Planem
Działania zatwierdzonym do
realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu

 tak
 nie
 odmowa podania informacji
 tak
 nie
 tak
 nie
 odmowa podania informacji
 tak
 nie1
 tak
 nie
 tak
 nie
 tak
 nie
 odmowa podania informacji

 tak
 nie

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że powyższe dane są aktualne oraz zgodne
z prawdą.
………………………………
miejscowość, data

1

……………………………………………….....................
czytelny podpis

Jeżeli została wybrana odpowiedź NIE należy poniżej zamieszczone pole zostawić puste

