
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 5 Oś 
Priorytetowa: Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Część I 

Imię (Imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Płeć Kobieta □ Mężczyzna □ 

Województwo   

Miejscowość 
zamieszkania  

 

Adres e-mail  

Telefon  

Wykształcenie 
(zaznacz jedną z 

opcji) 

Niższe niż podstawowe – poziom ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia) □ 

Podstawowe – poziom ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 

□ 

Gimnazjalne – poziom ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie gimnazjum lub 
klas V-VIII szkoły podstawowej) 

□ 

Ponadgimnazjalne – poziom ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
średniej: liceum, liceum profilowane, technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa) 

□ 

Policealne – poziom ISCED 4 (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym) 

□ 

Wyższe – poziom ISCED 5 – 8 (kształcenie pełne i ukończone na poziomie wyższym) □ 

Jestem osobą zamieszkującą na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa 
z zamiarem stałego pobytu) 
 
 
 
 

 
 
 

□ TAK □ NIE 

Pracuję na terenie województwa pomorskiego □ TAK □ NIE 

Jestem osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę (tj. pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy). 
□ TAK □ NIE 

Jestem osobą zatrudnioną na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy 

zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej). 
□ TAK □ NIE 

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i moja działalność należy do sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
□ TAK □ NIE 

Jestem pracownikiem sektora mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa lub podmiotu 
ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych 

□ TAK □ NIE 

 
 



 
 
 
 
 

Część II 
Kandydat/ka na Uczestnika Projektu deklaruje chęć udziału w jednej z następujących ścieżek 
szkoleniowych wskazanych poniżej obszarów szkoleń: 

I. Szkolenia TIK DIGCOMP A/B/C (podstawowe) 
II. Szkolenia Microsoft (TIK ponadpodstawowe)  
III. Szkolenia Oracle (TIK ponadpodstawowe) 
IV. Zarządzanie projektami  
V. Szkolenia językowe  

I. ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH TIKDIGCOMP (POZIOM PODSTAWOWY) 

Szkolenia TIK DIGCOMP A/B/C1 □ 

II. ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH TIK MICROSOFT (POZIOM PONADPODSTAWOWY) 

Autoryzowane szkolenia MICROSOFT2 □ 

1. 

2. 

III. ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH TIK ORACLE (POZIOM PONADPODSTAWOWY) 

Autoryzowane szkolenia ORACLE3 
 
 
 
 
 
 

□ 

1. 

2. 

IV. ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (zaznacz jedno szkolenie*) 

Prince2 Fundation □ 

AgilePM Fundation □ 

V. ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU JĘZYKOWYM (zaznacz jedno wybrane szkolenie językowe; 
określ Twójklasyfikowany lub domniemany poziom znajomości językowej wg skali CEFR*, jeżeli 

możesz) 

Język angielski □ A1/A2/B1/B2/C1/C2 

Język niemiecki □ A1/A2/B1/B2/C1/C2 

Język francuski □ A1/A2/B1/B2/C1/C2 
Klasyfikacja CEFR (ESOKJ):  
A1 – początkowy/początkujący, A2 – podstawowy/przed średniozaawansowanym,  
B1 – niższy średniozaawansowany, B2 – wyższy średniozaawansowany,  
C1 – zaawansowany, C2 – biegły/profesjonalny 

 
1Osoba zakwalifikowana do Projektu weźmie udział w badaniu luk kompetencyjnych na podstawie, którego zostanie dokonany 
przydział do grupszkoleniowych (zgodnie z posiadanymi kompetencjami i z zainteresowaniami Uczestnika Projektu).  
2Proszę uzupełnić nazwy dwóch szkoleń o poziomie ponadpodstawowym, w wymiarze 40 h każde, wskazanych w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa Projektu (§ 4 Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu) lub pozostawić pola puste. Pola zostaną 
uzupełnione po przeprowadzeniu badania luk kompetencyjnych po zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie.   
3 Jw. 



 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym jest Regionalna 

Izba Gospodarcza Pomorza (al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk). 
2. Adres e-mail do kontaktu: odo@rigp.pl. 
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji do 

Projektu pn. „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej” (czyli 
w celu zawarcia umowy o udział w Projekcie i umowy o udział w Szkoleniu realizowanym w 
ramach tego Projektu), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. b Rozporządzenia 
RODO.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do Projektu oraz w przypadku 
zakwalifikowania do udziału w Projekcie - w celu jego realizacji.  

5. Odbiorcą danych osobowych będą: 
a. instytucje pośredniczące (tj. Instytucje zaangażowane w realizację Projektu); 
b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 
c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. 
dostawcom usług informatycznych). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i trwałości Projektu, aż do czasu 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

9. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże skutkiem ich niepodania będzie brak 
możliwości udziału w rekrutacji do Projektu. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).  
 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/ny…………………………………………………..…………………………. oświadczam, że 
zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcenie ustawiczne 
szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej” i akceptuję jego postanowienia.  
 
 
 

……………….……………………………………………………….. 
                                                                                                                           /data i czytelny podpis – imię i nazwisko / 

 

mailto:odo@rigp.pl

