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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO PROJEKTU 

STUDENT/KA 

 

Nazwa wnioskodawcy: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

Tytuł projektu: „Mechanika i Budowa Maszyn - kształcenie dualne realizowane na Wydziale Politechnicznym PWSZ 
w Kaliszu" 

Dane  uczestnika 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Nr albumu  

PESEL  

Płeć  Kobieta                                                  Mężczyzna 

Wiek  

Wykształcenie 
(należy zaznaczyć X właściwy 
poziom ISCED) 

   ISCED 5-8 Wyższe kierunek 

   ISCED 4 Policealne 

 

   ISCED 3 Ponadgimnazjalne (liceum, 
technikum, szkoła zawodowa) 
   ISCED 2 Gimnazjalne 
   ISCED 1 Podstawowe 
   ISCED 0 Brak 

Dane kontaktowe uczestnika 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu(poniżej wstaw znak X w puste pole) 



 

2 
 

Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia  
do projektu: 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 osoba bierna zawodowo 

 osoba pracująca 

*Wykonywany zawód ( wypełnić w 
przypadku zaznaczenia pozycji osoba 
pracująca) 

 inne  
 osoba pracująca w administracji rządowej  
 osoba pracująca w administracji samorządowej  

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  
 osoba pracująca w MMŚP  

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej  
 osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

Nazwa zakładu pracy (wypełnić w 
przypadku zaznaczenia pozycji osoba 
pracująca) 

 
 

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

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM PODANIA DANYCH 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań 

 TAK 
 NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM PODANIA DANYCH 

Osoba przebywająca  
w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

 TAK 

 NIE 

w tym: w gospodarstwie domowym  
z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

 TAK 

 NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających  
na utrzymaniu 

 TAK 

 NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

 TAK 
 NIE 
 ODMAWIAM PODANIA DANYCH 

Udział w innych projektach 
finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej (jako uczestnik) 

 TAK 
 NIE 

 

Informacje:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 4, 62-800 
Kalisz.  
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- W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
w Kaliszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@pwsz.kalisz.pl. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji do 
projektu „Mechanika i Budowa Maszyn - kształcenie dualne realizowane na Wydziale 
Politechnicznym PWSZ w Kaliszu" na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

- W związku z przetwarzaniem danych  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, 
a w przypadku zakwalifikowania się do uczestnictwa w  projekcie  przez okres realizacji 
i rozliczenia projektu. 

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do projektu.  

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.  

- W związku z przetwarzaniem przez PWSZ w Kaliszu, Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięci 
danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PWSZ w Kaliszu Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mechanika i Budowa 

Maszyn - kształcenie dualne realizowane na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu", akceptuję 
wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa 
w projekcie. 

2. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowanie do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie 
będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta Projektu. 

3. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących 
mojego statusu społecznego.  

4. Zostałem/am -pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
lub zatajenie prawdy i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych 
niezgodnych z prawdą . 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do projektu 
„Mechanika i Budowa Maszyn - kształcenie dualne realizowane na Wydziale Politechnicznym 
PWSZ w Kaliszu" przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

6. Potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej są prawdziwe,  

a jeżeli ulegną zmianie poinformuję o tym fakcie Biuro Projektu. 

 
   
 

 
…..………………………………                               …………………………………………………. 

    Miejscowość i data                                                      Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 

mailto:iod@pwsz.kalisz.pl

