
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”

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 PODDZIAŁANIA 1.2.1

PROGRAMU OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020
Beneficjent Profiteo Group Jarosław Nieradka 

Tytuł projektu WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!

Nr projektu POWR.01.02.01-08-0001/21

Lp. Lp. Należy uzupełnić dane 
lub zaznaczyć odpowiednią odpowiedź

I Dane
osobowe

1 Imię (imiona)

2 Nazwisko

3 Wiek

4 PESEL

5 Wykształcenie 
[  ] Brak [+2pkt]
[  ] Podstawowe [+2pkt]
[  ] Gimnazjalne [+2pkt]

[  ] Ponadgimnazjalne1[+2pkt]
[  ] Policealne2

[  ] Wyższe
6 Płeć [  ] kobieta  [+2 pkt] [  ] mężczyzna

II Adres
zamieszkania

1 Ulica

2 Nr domu

3 Nr lokalu

4 Miejscowość 

5 Kod pocztowy

6 Miasto/wieś [  ] miasto [  ] wieś

7 Gmina

8 Powiat

9 Województwo

III Adres do 1 Ulica

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 
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korespondencji
(jeśli inny 
niż adres

zamieszkania)

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 zarejestrowana 

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 bezrobotna3 [  ] TAK                   [  ] NIE

 inne [  ] TAK                   [  ] NIE

3

Jestem osobą bierną zawodowo4:
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
4 Jestem osobą pracującą: 

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „tak”,  spośród poniższych 
[  ] TAK                   [  ] NIE

3 Osoba długotrwale bezrobotna -– 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).

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia.
4 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).
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opcji musisz wybrać tylko jedna odpowiedź 

jeżeli tak, zaznacz:

[  ] w administracji 
rządowej
[  ] w administracji 
samorządowej
[  ] w MMŚP 
[  ] w organizacji 
pozarządowej
[  ] samozatrudniony
[  ] w dużym 
przedsiębiorstwie
[  ]  inne

[   ] 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
(np. z wykształceniem podstawowym, z obszarów 
wiejskich, osoba z niepełnosprawnościami, 
narkomanem, byłym więźniem, bezdomną 
wykluczoną z dostępu do mieszkań)

[  ] TAK                   [  ] NIE
[   ] Odmowa udzielenia 
odpowiedzi 

4

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

[  ] TAK [+ 2pkt]      [  ] NIE

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

5 Jestem uczestnikiem innego projektu aktywizacji 
zawodowej współfinansowanego ze środków EFS

[  ] TAK                   [  ] NIE

6 Jestem osobą, która utraciła zatrudnienie po 
01.03.2020 r. w wyniku  pandemii COVID -19

[  ] TAK                   [  ] NIE

7 Zamieszkuję jedno z miast tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze w woj. lubuskim, tj. 
Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań,

[  ] TAK [+4 pkt]    [  ] NIE

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.
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Żary 

Wymagane załączniki do formularza rekrutacyjnego:
a) Zbiór oświadczeń 6

b) Formularz zgód na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników projektu
c) Oświadczenie Uczestnika projektu  (uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z

art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
d) Zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek społecznych do ZUS Zobowiązanie uczestnika

do przekazania informacji o statucie na rynku pracy
e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia

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

….………...……………….……………………                     ………………………………….………………………….…..
miejscowość, data                                                        czytelny podpis Kandydata do projektu 7

Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Minister  Właściwy do  Spraw Rozwoju  Regionalnego,
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Przetwarzanie danych następuje na podstawie
art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO oraz art.  6  ust.  1  lit.  c  wraz z art.  9  ust.  2  lit.  g  RODO.  Podanie danych jest
dobrowolne  lecz  konieczne  do  wzięcia  udziału  w  projekcie.  Dane  będą  przetwarzane,  a  następnie
przechowywane,  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  projektu  oraz  jego  rozliczenia  zgodnie  z  prawem  i
okresami przedawnienia roszczeń. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, otrzymają
Państwo kontaktując się z Administratorem na adres wskazany powyżej.

6 w przypadku  utraty  zatrudnienia  po  1  marca  2020  r.  w  wyniku  pandemii  COVID-19  (należy  dołączyć  kopię  umowy
zatrudnieniowej  /  kopią  świadectwa  pracy  lub innego  dokumentu  potwierdzającego  utratę  zatrudnienia  /  pracy  z  powodu
rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy);

7 W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany dodatkowo podpis opiekuna prawnego
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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. 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;

3. 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.);

4. zapoznałem/-am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego warunki i deklaruje
swoje  uczestnictwo  w  projekcie  „WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”,
POWR.01.02.01-08-0001/21;

5. zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  Regulaminie  uczestnictwa  w  projekcie  i  Formularzu
rekrutacyjnym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie8;

6. nie należę do grupy docelowej określonej dla konkursu 1.3.1 PO WER9;

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

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

zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.
f) osoby należące do grupy docelowej określonej dla konkursu 1.3.1 PO WER

9 Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:
 osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
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7. jestem  /  nie  jestem* osobą  bezrobotną  niezarejestrowaną  w  Urzędzie  Pracy,  która  utraciła
zatrudnienie po 01 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (należy dołączyć kopię umowy
zatrudnieniowej  /  kopią  świadectwa  pracy  lub innego  dokumentu  potwierdzającego  utratę
zatrudnienia / pracy z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy);

8. jestem zdolny/ -a do podjęcia szkolenia / stażu / zatrudnienia;
9. zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,   w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

….………...……………….……………………                     ………………………………….………………………….…..
miejscowość, data                                                        czytelny podpis Kandydata do projektu 10

* Niepotrzebne skreślić

Wymagane załączniki:
 kopia umowy zatrudnieniowej / kopia świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego 

utratę zatrudnienia / pracy z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy (dotyczy tylko osób 
które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r. tj. w wyniku COVID-19 – umowa o pracę / umowa 
zlecenie / umowa o dzieło)

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

 osoby,  które  opuściły  specjalne  ośrodki  szkolno-wychowawcze  i  specjalne  ośrodki  wychowawcze  (do  2  lat  po
opuszczeniu), 

 osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), 
 matki przebywające w domach samotnej matki, 
 osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) - osoby, które opuściły zakład poprawczy

lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 
 osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie). 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący,
osoby  zatrudnione  na  umowach  krótkoterminowych  oraz  pracujący  w  ramach  umów  cywilno-prawnych  -  wywodzący  się
z powyższych grup docelowych.

10 W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany dodatkowo podpis opiekuna prawnego
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FORMULARZ ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

IMIĘ I NAZWISKO

Wybierz kanał przez który mamy się z Tobą kontaktować podając:

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

ZGODA NA PRZYSZŁĄ REKRUTACJĘ W PROJEKTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PROFITEO GROUP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym przez
Profiteo Group dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacji do projektów w przyszłości.
Zgoda jest dobrowolna i może być ona odwołana w każdym czasie.

DATA 

PODPIS

ZGODA NA PRZESYŁANIE OFERT MARKETINGOWYCH PRZEZ PROFITEO GROUP

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
Chcę otrzymywać od Profiteo Group oraz od jej partnerów informacje handlowe:
(zaznacz wybrane przez Państwa kanały komunikacji)

a) poprzez otrzymywanie wiadomości e-mail
b) poprzez otrzymywanie wiadomości sms
c) poprzez kontakt telefoniczny - głosowy

Moja zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Profiteo Group moich danych osobowych w
celach marketingowych, aktualnie i w przyszłości, także po zakończeniu współpracy. 
Moja zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie. 

DATA 

PODPIS
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ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU PRZEZ PROFITEO GROUP

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze
zm.)  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  oraz
nieodpłatne,  wielokrotne,  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  poprzez  publikację  zdjęć  na  stronie
internetowej należącej do Profiteo Group oraz na portalach społecznościowych do niego należących.
w celach:
1. promocyjnych, reklamowych oraz edukacyjnych, związanych z prowadzoną działalnością.
Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej pracownika/ współpracownika (w całości, części, twarzy) i 
obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz  na portalach 
społecznościowych, ulotkach, folderach reklamowych.
Moja zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie. 
  TAK           NIE

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH WIZERUNKU
Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  i   przetwarzanie  mojego  wizerunku,  jak  również  zezwalam  na
nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku przez Profiteo Group.
w celach:
1. promocyjnych, reklamowych, związanych z prowadzoną działalnością Profiteo Group.
Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej pracownika/ współpracownika (w całości, części, twarzy) i
obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz  na portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram, strona internetowa).

Moja zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie. 
  TAK           NIE

Przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe,  dlatego  prosimy  o  zapoznanie  się  z  poniższym  warstowym
obowiązkiem informacyjnym.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Profiteo Group Jarosław Nieradka. Przetwarzanie danych
następuje  na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w
każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed
jej cofnięciem).  Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz możliwość
ich poprawienia,  ograniczenia przetwarzania oraz prawa do bycia zapomnianym.  Więcej  informacji  dot.
przetwarzania danych osobowych, otrzymacie Państwo kontaktując się bezpośrednio z Administratorem
lub poprzez kontakt e-mail: biuro@profiteogroup.pl.
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 
(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn.  „WSPARCIE  DLA  OSÓB  MŁODYCH  SZYTE  NA  MIARĘ!”
oświadczam, że:
1. Nie  biorę  udziału  w  innym  projekcie  aktywizacji  zawodowej  współfinansowanym  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  w  okresie  od  momentu  przystąpienia  do  projektu  pn.
„WSPARCIE  DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!” do momentu zakończenia wsparcia  nie  będę
uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. 

2. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie   przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy  oraz  informacje  na  temat  udziału  w kształceniu  lub szkoleniu  oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

3. W ciągu  trzech  miesięcy  po  zakończeniu  udziału  w  projekcie   udostępnię  dane  dotyczące  mojego
statusu na rynku pracy.

Przyjmuję również do wiadomości, że w związku z realizacją projektu pn. „WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH
SZYTE NA MIARĘ!”:
1. Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  minister  właściwy  do  spraw  rozwoju  regionalnego

pełniący funkcję Instytucji  Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6
ust.  1 lit.  c  oraz art.  9 ust.  2 lit.  g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679
(RODO)  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

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 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, z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);

d) 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 szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”,
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  projektu  „WSPARCIE DLA OSÓB
MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno-
promocyjnych w ramach PO WER.

5. Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej  -  Wojewódzki
Urząd Pracy w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze (65-036) Wyspiańskiego 15, beneficjentowi
realizującemu projekt  -  Profiteo Group Jarosław Nieradka z siedzibą w Zielonej Górze (65-211),  ul.
Ceglana  25/1  oraz  podmiotom,  które  na  zlecenie  beneficjenta  uczestniczą  w realizacji  projektu
„WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH SZYTE NA MIARĘ!”.  Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie  Instytucji  Zarządzającej,  Instytucji
Pośredniczącej  lub  beneficjenta.   Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  również  powierzone
specjalistycznym firmom,  realizującym na  zlecenie  Instytucji  Zarządzającej,  Instytucji  Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone
podmiotom  świadczącym  na  rzez  Instytucji  Zarządzającej  usługi  związane  z  obsługą  i  rozwojem
systemów teleinformatycznych.

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z  obowiązującym
prawem.

7. Podanie  danych  jest  warunkiem  koniecznym  otrzymania  wsparcia,  a  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Moje  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  rozliczenia  Programu  Operacyjnego  Wiedza

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
11. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych

osobowych  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty  elektronicznej  biuro@profiteogroup.pl     lub  z
powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej iod@miir.gov.pl.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli
spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

14. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe
takie  jak  imię  (imiona),  nazwisko,  PESEL,  nr  projektu,  data  rozpoczęcia  udziału  w  projekcie,  data
zakończenia udziału w projekcie,  kod tytułu ubezpieczenia,  wysokość składki  z  tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego,  wysokość  składki  z  tytułu  ubezpieczenia  wypadkowego  mogą  być  przetwarzane  w
zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej11.

….………...……………….……………………                     ………………………………….………………………….…..
miejscowość, data                                                        czytelny podpis Kandydata do projektu 12

11 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została
zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.
12 W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany dodatkowo podpis opiekuna prawnego
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