
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

WYPEŁNIA BENEFICJENT

Data wpływu Formularza
rekrutacyjnego:

Numer identyfikacyjny:

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie,
DRUKOWANYMI literami),  w języku polskim  we wszystkich wymaganych  polach.  Nie należy pozostawiać  pustych
/nieuzupełnionych pól.

FORMULARZ REKRUTACYJNY
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO PODDZIAŁANIA 6.2

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2014-2020

Beneficjent Profiteo Group Jarosław Nieradka w partnerstwie 
z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.

Tytuł projektu Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!

Nr projektu RPLB.06.02.00-08-0048/20

Lp. Lp. Należy uzupełnić dane 
lub zaznaczyć odpowiednią odpowiedź

I Dane
osobowe

1 Imię (imiona)

2 Nazwisko

3 Wiek

4 PESEL

5 Wykształcenie 
[  ] Brak [+3pkt]
[  ] Podstawowe [+3pkt]
[  ] Gimnazjalne [+3pkt]

[  ] Ponadgimnazjalne1[+2pkt]
[  ] Policealne2

[  ] Wyższe
6 Płeć [  ] kobieta [  ] mężczyzna

II Adres
zamieszkania

1 Ulica

2 Nr domu

3 Nr lokalu

4 Miejscowość 

5 Kod pocztowy

6 Miasto/wieś [  ] miasto [+3 pkt] [  ] wieś [+2 pkt]

7 Gmina

8 Powiat

9 Województwo

1  Wykształcenie  ponadgimnazjalne -  Kształcenie  ukończone  na  poziomie  szkoły  średniej  (np.  liceum,  liceum
profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) – ISCED 3

2  Wykształcenie policealne - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej – ISCED 4 
1
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III

Adres do
korespondencji

(jeśli inny niż adres
zamieszkania)

1 Ulica

2 Nr domu

3 Nr lokalu

4 Miejscowość 

5 Kod pocztowy

6 Gmina

7 Województwo

IV Dane
kontaktowe

1 Telefon komórkowy

2 Adres e-mail
V Status osoby na

rynku pracy w
chwili

przystąpienia do
projektu

Dany Kandydat może przynależeć tylko do jednej z grup
(np. jeśli osoba jest osobą bierną zawodowo jednoocznie nie może być osobą bezrobotną niezarejestrowana

w urzędzie pracy, bezrobotną niezarejestrowana w urzędzie pracy czy osobą pracującą)

1

Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w 
urzędzie pracy
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „tak”, spośród poniższych 
opcji musisz wybrać tylko jedna odpowiedź na „TAK” 
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „nie”, zostaw poniższa opcje 
bez zaznaczenia

[  ] TAK                   [  ] NIE

 długotrwale bezrobotna
[  ] TAK                   [  ] NIE

 inne
[  ] TAK                   [  ] NIE

2

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w 
urzędzie pracy
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „tak”, spośród poniższych 
opcji musisz wybrać tylko jedna odpowiedź na „TAK” 
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „nie”, zostaw poniższa opcje 
bez zaznaczenia

[  ] TAK                   [  ] NIE

 długotrwale bezrobotna
[  ] TAK                   [  ] NIE

 inne
[  ] TAK                   [  ] NIE

3

Jestem osobą bierną zawodowo3:
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „tak”, spośród poniższych 
opcji musisz wybrać tylko jedna odpowiedź na „TAK” 
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „nie”, zostaw poniższa opcje 
bez zaznaczenia

[  ] TAK                   [  ] NIE

 w tym osobą uczącą się
[  ] TAK                   [  ] NIE

 w tym osobą nieuczestniczącą w szkoleniu
lub kształceniu

[  ] TAK                   [  ] NIE

 inne [  ] TAK                   [  ] NIE

3 Osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują
i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego),  są uznawane za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

2
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4

Jestem osobą pracującą: 
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „tak”, spośród poniższych 
opcji musisz wybrać tylko jedna odpowiedź 
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „nie”, zostaw poniższa opcje 
bez zaznaczenia

[  ] TAK                   [  ] NIE

jeżeli tak, zaznacz:

Zatrudniony:
[  ] w administracji rządowej
[  ] w administracji samorządowej
[  ] w MMŚP4

[  ] w organizacji pozarządowej
[  ] samozatrudniony
[  ] w dużym przedsiębiorstwie
[  ]  inne

jeżeli tak, zaznacz:

[   ] Nauczyciel kształcenia zawodowego 
[   ] Nauczyciel kształcenia ogólnego 
[   ] Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
[   ] Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
[   ] Pracownik instytucji rynku pracy 
[   ] Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
[   ] Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji  społecznej 
[   ] Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
[   ] Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
[   ] Pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej 
[   ] Instruktor praktycznej nauki zawodu 
[   ] Rolnik
[   ] Inny

VI Status
uczestnika
projektu w

chwili
przystąpienia do

projektu

1
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

[  ] TAK                   [  ] NIE
[   ] Odmowa udzielenia 
odpowiedzi

2 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań

[  ] TAK                   [  ] NIE

3 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
[  ] TAK                   [  ] NIE
[   ] Odmowa udzielenia 
odpowiedzi 

4 Osoba z niepełnosprawnościami5 (w przypadku 
odpowiedzi TAK – należy załączyć orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie 
lekarskie)

[  ] TAK [+ 4pkt]      [  ] NIE

Jeśli TAK, proszę o wskazanie indywidualnych
potrzeb (np. zapewnienie dokumentów pisanych większą 
czcionką, realizacja wsparcia w budynku bez progów lub z 

4 Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
5 Osoba  z  niepełnosprawnościami -  osoba  niepełnosprawna w rozumieniu  Ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997 r.  o  rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  a także  osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

3
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podjazdem na wózki inwalidzkie itp.)

5 Jestem uczestnikiem innego projektu aktywizacji 
zawodowej współfinansowanego ze środków EFS

[  ] TAK                   [  ] NIE

Wymagane załączniki do formularza rekrutacyjnego:
a) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych – kandydaci do projektów
b) Zbiór oświadczeń
c) zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek społecznych do ZUS 
d) orzeczenia o  stopniu  niepełnosprawności  lub  innego  dokumentu  poświadczającego  stan

zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami w tym z osób z zaburzeniami psychicznymi)

….………...……………….……………………                                                        ………………………………………………..
miejscowość, data                                                                                 czytelny podpis
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ZBIÓR OŚWIADCZEŃ

Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a..............................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:

Oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)” przez Beneficjenta
do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  rekrutacji,  realizacji,  monitoringu  i  ewaluacji
projektu,  a  także  w zakresie  niezbędnym do wywiązywania  się  Beneficjenta  z  obowiązków
wobec Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020 wynikających z umowy nr RPLB.06.02.00-08-
0048/20;

3. moja  zgoda  obejmuje  również  przetwarzanie  danych  w  przyszłości  pod  warunkiem,  że  nie
zostanie zmieniony cel przetwarzania;

4. świadomy/-a  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe zeznania  wynikające z  art.  233 (podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r.,
Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz
stanem faktycznym. Ponadto nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa popełnione umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy
się przeciwko mnie postępowanie karne;

5. nie prowadzę działalności rolniczej innej niż wskazana w art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);

6. zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji Uczestników i akceptuję jego warunki;
7. jestem zdolny/ -a do podjęcia szkolenia/stażu/zatrudnienia;
8. zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  Regulaminie  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie

i Formularzu rekrutacyjnym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie6;

6 Z udziału w projekcie wykluczone są:
a) osoby niespełniające kryteriów udziału w projekcie;
b) osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
c) osoby  pracujące  i  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  (w  tym  posiadający  zawieszoną  działalność

gospodarczą);
d) osoby będące równocześnie uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające

zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.
5
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9. zostałem/-am  poinformowany/-a,  że  projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

….………...……………….……………………                                                  ………………………………………………..             
miejscowość, data                                                                                         czytelny podpis

* Niepotrzebne skreślić

Do momentu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata
2014-2020, Administratorem danych osobowych jest Beneficjent realizujący projekt.

6
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Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych – kandydaci do projektów

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Profiteo Group Jarosław Nieradka z siedzibą w Zielonej
Górze (65-211), ul. Ceglana 25/1, NIP: 929 145 88 42, e-mail: biuro@profiteogroup.pl, tel.: 697 712 771.

Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:

1. Realizacja projektów UE - dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie warunku z art. 6 ust.
1 lit. c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych.
Dane osobowe szczególnych kategorii w PO WER przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g.
Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego.

2. Realizacja projektów UE – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 7 RODO) 

Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać partnerowi projektu, podwykonawcom, czyli podmiotom,
z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 Zachodniopomorska  Grupa  Doradcza  SP.  z  o.o.  al.  Niepodległości  22,  70-412  Szczecin  (partner
projektu) - w celu realizacji wsparcia w projekcie

 Home.pl  ul.  Zbożowa,  70-653 Szczecin  -  w celu  zapewniania  miejsca  na  serwerze w kontekście
skrzynki pocztowej.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych
Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020 UE.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo  do  usunięcia  danych  (jeżeli  Pana/Pani  zdaniem  nie  ma  podstaw,  abyśmy  przetwarzali

Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych  (może  Pan/Pani  żądać,  abyśmy  ograniczyli

przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/
Panią działań, jeżeli Pana/Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan/Pani
wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez
nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach,

7
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chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani
praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 prawo  do  przenoszenia  danych  (ma  Pan/Pani  prawo  otrzymać  od  nas  w  ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które
Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam Pan/Pani zlecić
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

 prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy dane
niezgodnie  z  prawem,  może Pan/Pani  złożyć  w tej  sprawie  skargę do Prezesa  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie do Inspektora Danych Osobowych pod
adres e-mail: biuro@profiteogroup.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy
musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem przystąpienie do rekrutacji do projektu. 

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

……………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną
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