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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKI 

do projektu „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” 

 

Numer projektu  RPSL.07.01.03-24-0B18/20 

Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy dla działania 

Działanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Poddziałanie, w ramach 
którego realizowany jest 
projekt 

7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 
bez zatrudnienia – konkurs. 

Beneficjent Robelit Sp. z o.o. 

 

Formularz należy wypełnić czytelnie we wszystkich białych polach DRUKOWANYMI literami,  

a w miejscach z kwadratami □ należy ZAZNACZYĆ symbolem „ X ” odpowiednie pole. 

I. Dane osobowe kandydata/ki do projektu 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

Płeć □ Kobieta □ Mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Wykształcenie 

 

(zgodnie z 

Międzynarodowym 

Standardem Klasyfikacji 

Kształcenia) 

□ Brak □  Gimnazjalne 

(ISCED 2)* 

□  Policealne 

(ISCED 4)* 

(ukończone na poziomie 
wyższym niż na poziomie szkoły 
średniej, które jednocześnie nie 
jest wykształceniem wyższym) 

□  Podstawowe 

(ISCED 1)* 

□ Ponadgimnazjalne 

(ISCED 3)* 

(ukończone na poziomie szkoły 
średniej - liceum, technikum, 

szkoła zawodowa) 

□ Wyższe 

(ISCED 5-8)* 

II.  Dane teleadresowe kandydata/ki do projektu 

(Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu) 

Ulica 
 

 
Nr domu/lokalu  

Miejscowość 
 

 
Gmina  

Kod pocztowy 
 

 
Poczta  

Powiat 
 

 
Województwo  
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Obszar 
□  Miejski 

(gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. 

mieszkańców) 

□  Wiejski 

(gminy wiejskie, miejsko-wiejskie 

i miasta do 25 tys. mieszkańców) 

Numer telefonu 

kontaktowego 

 

E-mail 
 

 

III. Zamieszkanie na terenie realizacji projektu 

1. Czy zamieszkuje Pan/Pani na terenie subregionu 

północnego woj. śląskiego? □ tak □ nie 

2. Zaznacz swoje miejsce zamieszkania. □ Lipie □ Poczesna 

□ powiat częstochowski □ Kłobuck □ Miedźno □ Popów 

□ powiat kłobucki □ Kłomnice □ Mstów □ Poraj 

□ powiat myszkowski □ Koniecpol □ Mykanów □ Przyrów 

□ Blachownia □ Konopiska □ Myszków □ Przystajń 

□ Częstochowa □ Koziegłowy □ Niegowa □ Rędziny 

□ Dąbrowa Zielona □ Kruszyna □ Olsztyn □ Starcza 

□ Janów □ Krzepice □ Opatów □ Wręczyca Wielka 

□ Kamienica Polska □ Lelów □ Panki □ Żarki 

IV. Dane dotyczące sytuacji Kandydata/ki, w tym statusu na rynku pracy 

3. Czy jest Pan/Pani osobą BIERNĄ ZAWODOWO, tj. osobą, która nie jest 

zarejestrowana w Urzędzie Pracy, nie pracuje i nie poszukuje aktywnie pracy?  

UWAGA! Osoba bierna zawodowo zobowiązana jest załączyć → Zaświadczenie 

z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie przez 

żadnego płatnika. 

□ tak □ nie 

4. Czy jest Pan/Pani OSOBĄ BEZROBOTNĄ zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? 

□ tak 

Liczba miesięcy 

nieprzerwanie bez 

zatrudnienia:  

_____________ 

□ nie 

 

 

 

 

  

5. Czy jest Pan/Pani OSOBĄ BEZROBOTNĄ niezarejestrowaną w urzędzie 

pracy (tj. osobą, która nie pracuje, ale jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukuje zatrudnienia)? 

UWAGA! Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest 

załączyć → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek. 

□ tak 

Liczba miesięcy 

nieprzerwanie bez 

zatrudnienia:  

_____________ 

□ nie 
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6. Czy jest Pan/Pani OSOBĄ ZATRUDNIONĄ? □ tak □ nie 
 

a) Nazwa zakładu pracy, adres i NIP 

 

UWAGA! Każda osoba pracująca (niezależnie od formy zatrudnienia) 

zobowiązana jest przedstawić → zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione 

przez Pracodawcę na wzorze stanowiącym załącznik do Formularza 

Zgłoszeniowego. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

NIP___________________________ 

 

b) Forma zatrudnienia 

– w przypadku 

odpowiedzi 

twierdzącej 

w pkt. IV.6 powyżej 

należy wybrać jedną 

z trzech możliwości. 

□ tak, jestem osobą pracującą W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ, a moje 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia 

(w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) → należy 

załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu od Pracodawcy wg wzoru. 

□ tak, jestem osobą zatrudnioną NA UMOWIE KRÓTKOTERMINOWEJ, tj. w oparciu 

o umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą 

na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 

6 miesięcy, a moje miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego 

wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do 

projektu) → należy załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu od Pracodawcy wg wzoru. 

□ tak, jestem osobą zatrudnioną w ramach INNEJ FORMY PRAWNEJ (jakiej?) 

__________________________________  

c) Nazwa stanowiska (wybrać ze wskazanych): 

□ nauczyciel kształcenia zawodowego  
□ pracownik instytucji systemu ochrony 

zdrowia  

□ pracownik ośrodka wsparcia 

ekonomii społecznej  

□ nauczyciel kształcenia ogólnego  □ rolnik  
□ pracownik poradni psychologiczno-

pedagogicznej  

□ nauczyciel wychowania 

przedszkolnego  

□ kluczowy pracownik instytucji pomocy 

i integracji społecznej  

□ instruktor praktycznej nauki 

zawodu  

□ pracownik instytucji szkolnictwa 

wyższego  

□ pracownik instytucji systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej  
□ inny (jaki?)________________ 

___________________________ 

___________________________ 
□ pracownik instytucji rynku pracy  

□ pracownik instytucji systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

d) Nazwa obszaru działalności Pracodawcy – osoba pracująca w (wybrać ze wskazanych): 

□ administracji rządowej 
□ MMŚP (mikro/małe/średnie 

przedsiębiorstwo) 
□ inny (jaki?)________________ 

___________________________ 

___________________________ □ administracji samorządowej □ organizacji pozarządowej 

□ dużym przedsiębiorstwie 
□ prowadząca własną działalność 

gospodarczą 
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e) Informacja o wysokości wynagrodzenia za okres jednego miesiąca 

poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu z tytułu wszystkich umów 

krótkoterminowych lub cywilnoprawnych. 

 

 

Brutto: __________________ zł 

 

f) Kwota wynagrodzenia wskazana powyżej nie przekracza 120% wysokości 

minimalnego wynagrodzenia. □ tak □ nie 

7. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą, jest Pan/Pani właścicielem 

przedsiębiorstw pełniącym funkcje kierownicze, jak również wspólnikiem, w tym 

partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym 

z niego korzyści finansowe? 

□ tak □ nie 

8. Czy posiada Pan/Pani aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej oraz jest Pan/Pani zarejestrowany/-a jako 

przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
□ tak □ nie 

9. Czy korzystał Pan/Pani już wcześniej z projektów z zakresu włączenia 

społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-

2020? 
□ tak □ nie 

10.  Czy uczestniczy/uczestniczył/a Pan/Pani w innym projekcie finansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.1, 7.3 RPO WSL? 

UWAGA! Osoba zakwalifikowana do niniejszego projektu nie może jednocześnie 

uczestniczyć w żadnym innym projekcie realizowanym w ramach 

Działania 7.1 i/lub 7.3 RPO WSL. Każda osoba przystępująca do projektu, która 

jednocześnie uczestniczy/ła w innym projekcie w ramach Działania 7.1 i/lub 7.3 RPO 

WSL, zobowiązana jest przedstawić → zaświadczenie o zakończeniu udziału 

w projekcie wystawione przez beneficjenta realizującego projekt lub 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.  

Fakt równoczesnego uczestnictwa w innym projekcie będzie weryfikowany po 

podpisaniu umowy na udział w projekcie poprzez system LSI WSL. 

Złożenie Oświadczenie niezgodnego z prawdą lub w przypadku uzyskania 

negatywnego wyniku weryfikacji w systemie, tj. stwierdzenie jednoczesnego 

uczestnictwa w innym projekcie i nieprzedstawienie na tę okoliczność zaświadczenia 

potwierdzającego zakończenie udziału w poprzednim projekcie, jest równoznaczne 

z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w projekcie i wezwaniem do zwrotu środków 

poniesionych na udział w projekcie. 

□ tak □ nie 

11.  Czy jest Pan/Pani osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrantem lub osobą obcego pochodzenia?  

□ tak 

□ nie 

□ odmowa podania informacji 

12. Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań?  □ tak □ nie 

13. Czy jest Pan/Pani osobą odbywającą karę pozbawienia wolności? □ tak □ nie 
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14. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami? 

UWAGA! Osoba z niepełnosprawnościami zobowiązana jest załączyć kopię → 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający 

niepełnosprawność oraz okazać oryginał na etapie rekrutacji. 

□ tak 

□ nie 

□ odmowa podania informacji 

15. Czy jest Pan/Pani osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (poza 

wymienionymi powyżej)? 

□ tak 

□ nie 

□ odmowa podania informacji 

16. Czy w przypadku zmiany formy szkolenia na zdalną z powodu epidemii COVID-19 

ma Pan/Pani możliwość uczestniczenia w szkoleniu online z wykorzystaniem 

własnych środków technicznych (komputer/tablet/telefon/Internet)? 
□ tak □ nie 

V. Pozostałe informacje 

17. Źródło informacji o projekcie: 

□ plakat/ulotka □ Facebook  □ telewizja (jaka?)________________ 

□ portal ogłoszeniowy w Internecie 

(który?)________________________ 
□ znajomi 

□ prasa (jaka?)__________________ 

□ strona internetowa Projektu □ radio (jakie?)__________________ □ inne (jakie?)___________________ 

18. Preferowany tryb 

szkolenia: □ dzienny □ wieczorowy  □ weekendowy 

19. Preferowany obszar 

i tematyka szkolenia: 

 

 

VI. Lista załączników 

□ zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych 

składek na ubezpieczenie przez żadnego płatnika 
□ orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności 

□ zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy 
□ zaświadczenie o zakończeniu udziału w innym projekcie 

realizowanym w ramach Działania 7.1 i/lub 7.3 RPO WSL 

□ inne (jakie) ___________________________________________________________________________ 
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1. Samodzielnie i z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie pn. „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” 

(RPSL.07.01.03-24-0B18/20), realizowanym na terenie subregionu północnego województwa śląskiego 

i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 

7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. 

2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji w projekcie „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” i zgodnie z jego 

wymogami jestem uprawniony/-a do udziału w ww. projekcie. Akceptuję warunki Regulaminu i zobowiązuję się do 

ich przestrzegania. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu, tj. Robelit 

Sp. z o.o. (ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa), o wszystkich zmianach danych zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym (dane uczestnika/czki, dane kontaktowe, status). 

3. Oświadczam, iż spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie, tzn.:  

1) jestem w wieku powyżej 30 lat,  

2) zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego 

pobytu) na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, tj. zgodnie z lokalizacją wskazaną 

w części III niniejszego Formularza Zgłoszeniowego,  

3) nie odbywam kary pozbawienia wolności, 

4) nie uczestniczę aktualnie w innym projekcie aktywizacyjnym realizowanym w ramach Działań 7.1 i/lub 7.3 

RPO WSL finansowanym ze środków unijnych, 

5) nie posiadam aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jestem 

zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie jestem członkiem organów 

zarządczych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

6) przynależę do jednej z niżej wymienionych grup: 

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, 

b) osoby zatrudnione na umowie krótkoterminowej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% 

wysokości min. wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia 

do projektu), 

c) osoby pracujące w ramach umowy cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% 

wysokości min. wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia 

do projektu). 

4. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie 

do udziału w ww. Projekcie. 

5. Zamierzam skorzystać ze wszystkich proponowanych mi form wsparcia w ramach projektu, tj.: indywidualnego 

poradnictwa zawodowego, coachingu indywidualnego, indywidualnego pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego 

oraz stażu – zgodnie ze ścieżką wsparcia zaplanowaną w Indywidualnym Planie Działania. Jak również w ramach 

swoich możliwości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia udziału 

w projekcie. 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego do Projektu „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

 
1 Niepotrzebne skreślić. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek ich odmowa jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

OŚWIADCZAM, ŻE 
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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). 

7. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych 

z Projektem; w razie wystąpienia wątpliwości przedstawię inne informacje, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia 

wątpliwości. 

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach dotyczących 

realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji. 

9. W związku z przystąpieniem do Projektu zobowiązuję się po zakończeniu mojego uczestnictwa w Projekcie przekazać 

Realizatorowi Projektu, tj. Robelit Sp. z o.o. (ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa) informacje i dane (w tym 

dokumenty) dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy: 

− do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na 

temat udziału w kształceniu/szkoleniu, uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji (potwierdzone dokumentami), 

− do 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia udziału w projekcie informacji i danych (w tym dokumentów) 

potwierdzających moją sytuację zawodową po zakończeniu udziału w projekcie, w szczególności aktualny status na 

rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo). 

10. Akceptuję warunki rezygnacji z udziału w projekcie. 

11. Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego. 

 

____________________________                 ____________________________ 

Miejscowość i data                                                                                          Czytelny odpis Kandydata / Kandydatki 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą potwierdzam, że powyższe 

dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

       ____________________________ 

 Podpis Kandydata / Kandydatki 

Wypełnia Przyjmujący w Biurze projektu 

Data wpływu formularza: __________________________ 

 
____________________________ 

Podpis Przyjmującego 

Tożsamość uczestnika/czki została zweryfikowana na podstawie dokumentu tożsamości. 

W dniu:__________________________  

____________________________ 

Podpis Osoby Weryfikującej 

Oświadczenie zawarte w punkcie 5 w Formularzu Zgłoszeniowym dotyczące działalności gospodarczej 

zweryfikowano w CEIDG. 

W dniu:__________________________  
____________________________ 

Podpis Osoby Weryfikującej 



 
 

 
 

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
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W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest 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. 

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą wszystkie kategorie danych 

osobowych Kandydata/tki do projektu, pozyskane od Kandydata/tki do projektu na etapie rekrutacji w Formularzu 

Zgłoszeniowym – zakres zgodny z „Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020”. 

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do dnia zakończenia archiwizacji 

dokumentacji związanej z realizacją projektu lub wycofania zgody. 

4. Administratorem danych osobowych jest Robelit Sp. z o.o., ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa. 

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu oraz  dokumentacji tego 

procesu. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:  

a) Beneficjenta – Robelit Sp. z o.o., ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa, odo@robelit.pl, 

b) Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Śląskiego, w którego imieniu działa Wydział Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24; kontakt  

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – daneosobowe@slaskie.pl,  

c) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt 

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl, 

d) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

e) o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom uczestnik/czka zostanie poinformowany 

w drodze pisemnej. 

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych. 

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane 

dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Odmowa ich 

przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji do projektu. 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 

 

 

 

____________________________                 ____________________________ 

Miejscowość i data                                                                                          Czytelny odpis Kandydata / Kandydatki 

OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

RPSL.07.01.03-24-0B18/20 

mailto:odo@robelit.pl
mailto:daneosobowe@slaskie.pl
mailto:iod@wup-katowice.pl
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez 

przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail oraz bezpośredni kontakt 

telefoniczny wyłącznie  w  zakresie  zaprezentowania  przez  Robelit sp. z o.o. oferty  dofinansowanych usług szkoleniowych 

i doradczych w ramach innych projektów, programów czy pozostałych źródeł dofinansowań krajowych i unijnych. Wskutek 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie może dojść do przekazania danych do podmiotów trzecich. Jednocześnie 

oświadczam, iż mam świadomość możliwości wycofania w każdym momencie ww. zgody w formie wiadomości e-mail 

skierowanej na adres projekt@robelit.pl oraz prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym). Mam prawo dostępu 

do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

____________________________                 ____________________________ 

Miejscowość i data                                                                                          Czytelny odpis Kandydata / Kandydatki 

 

 

 

Uwaga! Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  osobowych  w  celach marketingowych  pozwoli nam  skontaktować się 

z Panem/Panią w przyszłości w celu zaproponowania kolejnych, bezpłatnych  i atrakcyjnych, szkoleń  zawodowych lub kursów 

o tematyce ogólnej, w zależności od aktualnej oferty. Dzięki temu będziemy mogli zwrócić się do Pana/Pani z propozycją 

mogącą Pana/Panią zainteresować i odpowiadać bieżącym potrzebom zawodowym, zaś Pan/Pani będzie miał/a pewność, że 

nie ominą Państwa żadne ciekawe szkolenia. 

  

 

 
2 Niepotrzebne skreślić. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, 

a ich odmowa nie wpływa na brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

RPSL.07.01.03-24-0B18/20 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celach marketingowych 

mailto:projekt@robelit.pl

