FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(proszę wypełniać drukowanymi literami)
„Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ II”
1.
DANE OSOBOWE
1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. Płeć
4. PESEL

 Kobieta

 Mężczyzna
 ponadgimnazjalne

 podstawowe

5. Wykształcenie

 gimnazjalne

(zasadnicze zawodowe/średnie
ogólnokształcące/ techniczne)

 pomaturalne (policealne)

 wyższe

6. Wiek w chwili przystąpienia do
projektu
2.

DANE TELEADRESOWE/ADRES ZAMIESZKANIA

1. Województwo
2. Powiat

 Gdańsk

 Gdynia  Sopot

 gdański

 tczewski  kartuski  nowodworski
3. Obszar zamieszkania
4. Gmina
5. Miejscowość
6. Ulica, nr domu/lokalu
7. Kod pocztowy/poczta
8. Telefon kontaktowy
9. Adres e-mail
3.

 wiejski

 pucki

 wejherowski

 miejski

STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

1. Oświadczam, że jestem osobą w wieku powyżej 30 lat (osoba, która w dniu
przystąpienia do projektu była w wieku 30 lat lub więcej tj.od dnia 30 urodzin)

 TAK

 NIE

2. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie jednego z powiatów: Gdańsk, Gdynia,
Sopot, powiatu gdańskiego, puckiego, tczewskiego, wejherowskiego,
kartuskiego, nowodworskiego w województwie pomorskim
3. Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną1
- zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
- niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
4. Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo2

 TAK

 NIE

 TAK
 TAK
 TAK

 NIE
 NIE
 NIE

1

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych
przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia), jak i osoby zarejestrowane
jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami
bezrobotnymi.
2 Osoby bierne zawodowe - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), pozostające bez pracy , nie
gotowe do podjęcia zatrudniania i/lub aktywnie nie poszukujące zatrudniania. 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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 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

c) z niepełnosprawnościami4

 TAK

 NIE

d) o niskich kwalifikacjach (wykształcenie

 TAK

 NIE

 TAK
 TAK

 NIE
 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE











a) w wieku 50 lat i więcej
b) długotrwale bezrobotna3
5. Osoba pozostająca bez pracy

maksymalnie zasadnicze zawodowe lub średnie
ogólnokształcące/ techniczne; stopień uzyskanego
wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie)

e) kobieta
6. Osoba pozostająca bez pracy mężczyzna niespełniający żadnego z ww.
kryteriów (w pkt. 5 ppkty a-d)
7. Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej, której miesięczne zarobki nie
przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
8. Osoba pracująca w ramach umowy cywilno – prawnej której miesięczne zarobki
nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
9. Osoba uboga pracująca5
10. Osoba odchodząca z rolnictwa i ich rodziny6
11. Imigrant (w tym osoba obcego pochodzenia)7
12. Reeemigrant8
4.
OŚWIADCZENIA O SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
1. Oświadczam, że należę do mniejszości narodowej
lub etnicznej, jestem migrantem, osobą obcego
pochodzenia9
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań10

 TAK
 TAK

 NIE

TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE

 ODMOWA PODANIA
INFORMACJI
 NIE

3

Osoby długotrwale bezrobotne - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, do okresu pozostawania bez pracy wlicza się również okres przed rejestracją w urzędzie pracy.
4 Osoba niepełnosprawna - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.) lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2018 poz. 1878), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
5 Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych ), przypadające na jedną osobę, nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
6 Osoba odchodząca z rolnictwa i ich rodziny - osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno –rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 ze zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300
ze zm.) (ZUS).
7 Imigrant - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na
pobyt czasowy i zamierzający wykonywać i wykonujący pracę na terytorium Polski.
8 Reeemigrant - obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do
Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.
9 Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym
mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska , tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
10 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której
wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
 Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach).
 Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności
- specjalistyczne zakwaterowanie wspierane).
 Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą).
 Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do na mieszkania wg
standardu krajowego, skrajne przeludnienie.
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5. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(inne niż wymienione powyżej)11

 TAK

 NIE

 ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

INFORMACJE DODATKOWE

5.
Jakim wsparciem
będzie Pan/Pani
zainteresowany/a
Źródło informacji o
projekcie
6.

Kurs(y) zawodowy(e)/szkolenie(a)/ staż
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………….
 plakat  ulotka strona internetowa  inne…………………………
OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że*:
 Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+
II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś
Priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Działanie 5.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 –
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.
 Zobowiązuję się do przekazania Projektodawcy niezbędnych danych po zakończeniu udziału w projekcie, w tym danych
do wyliczenia wskaźników rezultatu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz do 3 miesięcy od zakończenia
udziału w projekcie do celów monitoringu uzyskanych efektów zawodowych i udziału w badaniu ewaluacyjnym.
 W związku z przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego do Projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych umieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym do Projektu zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”).
 Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww.
dane są zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość przekazanych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego treść.
 Nie pozostaję w stosunku pracy z Beneficjentem.
 Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do Projektu.
 W przypadku niezakwalifikowania się do Projektu nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Projektodawcy.
 Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem 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 stanowiącej załącznik do Formularza
zgłoszeniowego do Projektu.

*Proszę o zakreślenie

7.

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (O ILE DOTYCZY)

11

Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, np. jestem zagrożony/a wykluczeniem społecznym, posiadam wykształcenie
poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem, pochodzę z obszarów wiejskich itp.
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Do Formularza zgłoszeniowego do Projektu załączam następujące załączniki:
 Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy
 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej
 Kopię orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub inny dokument potwierdzający
niepełnosprawność
 Dokumenty potwierdzające status imigranta*

……………………………
Miejscowość i data

….....…………..…..……………………………………..
Podpis czytelny Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie

* Obywatel UE/EOG/Szwajcarii: Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości) oraz Zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
* Obywatele państw trzecich: Dokument podróży (paszport) oraz ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP tj.: karta pobytu lub
wiza krajowa (oznaczona symbolem „D”) lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub odcisk stempla w paszporcie potwierdzającego
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty potwierdzające
wykonywanie pracy na terytorium RP (np. umowa o pracę, zgłoszenia do ZUS itp.).
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Klauzula obowiązku informacyjnego RODO dla kandydata do projektu
pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ II”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (dalej jako „Projekt”)

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan kto i w jaki
sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to
ustalić.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Gdańska – Państwowe Szkoły
Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego, z siedzibą w Gdańsku (80-266) przy Alei Grunwaldzkiej 238
(ADO).
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@psbgdansk.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i podstawach:
a)
w celach związanych z potencjalnym udziałem Pani/Pana w Projekcie, w szczególności w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do Projektu oraz odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania
dotyczące rekrutacji do Projektu, a także weryfikacji Pani/Pana możliwości uczestnictwa w Projekcie, tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes); Nasz prawnie uzasadniony
interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego
dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, ewentualnej obrony przed
roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować, a także realizacji ciążących na nas
zobowiązań;
b)
w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda); jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych umieszczonych w formularzu jest niezbędne dla
uczestnictwa w procesie rekrutacji do Projektu. Podanie ewentualnych dodatkowych danych, innych niż
wynikające z formularza jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz
usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego
interesu.
7. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które współpracują z nami przy realizacji
rekrutacji do Projektu.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych celów. Po
zakończeniu rekrutacji mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
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10.
11.
12.

13.

i realizację uzasadnionego interesu ADO. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane
do czasu wycofania zgody lub innej przyczyny wskazanej przy wyrażaniu zgody.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może
Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w
szczególności w przypadku utrzymywania relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uzupełniająca informacja w tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.
W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do Projektu otrzyma Pani/Pan odrębną klauzulę informacyjną
dotyczącą ochrony danych osobowych już jako uczestnik Projektu.

…………………………………………………………….
Podpis czytelny Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ/DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ

(w rozumieniu BAEL)

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………..……………………………………………………..……………
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………..………………………....………………………………
(adres zamieszkania)
(PESEL) ……………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że
posiadam status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej, tj. pozostaję bez pracy, jestem
gotów/gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuję zatrudnienia,
Data zakończenia ostatniej pracy zarobkowej
……………………………………………………………………………………………..
Liczba miesięcy pozostawania bez pracy od ostatniej pracy zarobkowej
…………………………………………………………………………………………….
(Jeśli dotyczy)
Dodatkowo oświadczam,
w Urzędzie Pracy.

że

od

dnia

…………………………………

jestem

zarejestrowany

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………….…………..
Miejscowośći data

…………………………………….....…………………………………………………….
Czytelny Podpis Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie
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