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Karta rekrutacyjna do projektu 
Lp. Nazwa 
1 Tytuł projektu   „Praktyczna szkoła” 
2 Nr projektu    RPWM.02.04.01-28-0014/18 
3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt       2. Kadry dla gospodarki 
4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt      2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 
5 Poddziałanie:                                                                        2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 

 
Zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie dofinansowanym z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie:                                                                      
2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego przez Smart Solutions Piotr Nowik obejmującym 
następujące działania: 
A. 

Działania w projekcie  
Opracowanie  IPD 
Kurs z zakresu spawania TIG-141 i MAG-135 FW FM1 
Kurs ręcznego cięcia plazmowego 
Zajęcia z zakresu autoprezentacji 
 Praktyka/Staż zawodowy 

B. 
Dane osobowe 
Imię (imiona)   
Nazwisko  
PESEL  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Wiek w chwili przystąpienia do projektu  
Płeć  Kobieta  Mężczyzna 
Wykształcenie Gimnazjalne  
Ulica  
Nr domu  
Nr lokalu  
Kod pocztowy/ Poczta  
Miejscowość  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
Telefon stacjonarny  
Telefon komórkowy  
Adres poczty elektronicznej   

Dane szkoły 
Nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej 
Adres: 12-230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16 
 
Klasa  
 

 II          
 III 
 IV 

Profil: 
 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
 Technik pojazdów samochodowych 
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Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w projekcie? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jakich korzyści oczekujesz od proponowanego kursu zawodowego w ramach projektu? 
........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jakich korzyści oczekujesz od proponowanego stażu/praktyki w ramach projektu? 
........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, że: 
- Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim, 
- Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie, oświadczam, że spełniam kryteria rekrutacyjne projektu. 
-Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa, 
- Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjno – doradczym mającym określić moje predyspozycje do udziału w projekcie,  
- Zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie realizowanego przez SMART SOLUTIONS PIOTR 
NOWIK, ul Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn 
-Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 
prawidłowej realizacji projektu, ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością w 
ramach Europejskiego Fundusz Społecznego; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą W przypadku potwierdzenia nieprawdy jestem gotowy ponieść konsekwencje (wykluczenie z 
projektu). 
 Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione powyżej przez podmioty 
upoważnione do celów sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałem udział oraz monitoringu i ewaluacji projektu. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzania.  
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego z złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i przyjmuję do wiadomości informacje o moich prawach wobec administratora. 

 
 
..................................................................................                                                              ...................................... 

Data i miejscowość                                                                                       podpis uczestnika 
Klauzula informacyjna (RODO):  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż:  
1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest: Instytucja Zarządzająca dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rekrutacji 
i realizacji projektu pt. „Praktyczna szkoła”. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w procesie rekrutacji i realizacji projektu.  
8. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione do prawidłowej realizacji projektu. 
D. (wypełnia Koordynator Projektu) 
Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  
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