KARTA ZGŁOSZENIOWA do projektu „30+KARIERA”
Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0267/18
Dane podstawowe uczestnika projektu
Imię (imiona)
Nazwisko

Wykształcenie

PESEL

r
r
r
r
r
r

gimnazjalne
niższe niż podstawowe
podstawowe
policealne
ponadgimnazjalne
wyższe

Dane kontaktowe uczestnika projektu - adres zamieszkania
Powiat

r M. Białystok
r białostocki
r sokólski

Miejscowość

Kod pocztowy

__ __ – __ __ __

Ulica

Nr domu / lokalu

Adres e-mail

Tel. do kontaktu

Województwo

podlaskie

Gmina

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć odpowiednie)
Osoba bezrobotna1 niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

r TAK

r NIE

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

r TAK

r NIE

Osoba długotrwale bezrobotna2

r TAK

r NIE

Osoba bierna zawodowo3

r TAK

r NIE

Osoba pracująca4

r TAK

r NIE

1

Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie
od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą
bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana
jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba
kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera
świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.
2
Osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
3
Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
Osoba będąca 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), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że
jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
4
Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski
lub korzyści rodzinne lub osoba zatrudniona lub prowadząca działalność na własny rachunek, w tym osoba która chwilowo nie
pracowała ze względu na np.: chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

r TAK

r NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

r TAK

r NIE

Osoba z niepełnosprawnościami

r TAK

r NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

r TAK

r NIE

Osoba pracująca znajdująca się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

r TAK

r NIE

a) Osoba uboga pracująca 5

r TAK

r NIE

b) Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej 6

r TAK

r NIE

c) Osoba pracująca w ramach umowy cywilnoprawnej

r TAK

r NIE

Kryteria kwalifikacyjne uczestników projektu

5

Osoba uboga pracująca – to:
a) osoba zamieszkująca 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 albo
b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

6

Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta
na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
UWAGA – do projektu mogą przystąpić osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach
umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Kryteria premiujące
Osoba, która brała udział w projekcie z zakresu włączenia społecznego, realizowanym w
ramach Celu Tematycznego 9 RPOWP 2014-2020 i jej sytuacja społeczno-ekonomiczna uległa
nieznacznej poprawie (np. podjęcie zatrudnienia na warunkach niekorzystnych)

r TAK

r NIE

Osoba o niskich kwalifikacjach7

r TAK

r NIE

7

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub
ponadgimnazjalnym.

Oświadczenia uczestnika projektu
1. Oświadczam, iż spełniam warunki dla grupy docelowej projektu określone w § 2 Regulaminu projektu, tj.:
a. jestem osobą po 30. roku życia,
b. jestem osobą pracującą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
i.
osobą ubogą pracującą albo
ii.
osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej albo
iii.
osoba pracującą w ramach umowy cywilnoprawnej,
c. jestem osobą zamieszkującą powiat m. Białystok lub powiat białostocki lub powiat sokólski województwa
podlaskiego.

2. Oświadczam, iż nie korzystam równolegle ze wsparcia tego samego rodzaju (poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, szkolenie) w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do
jego przestrzegania.

4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt pn.: „30+KARIERA” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

5. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą na dzień wypełnienia Karty Zgłoszeniowej.
6. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego
za złożenie danych niezgodnych z prawdą.

Art. 233 K.K. §1: „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI PROJEKTU „30+KARIERA”
Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0267/18
W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „30+KARIERA”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa
Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549,
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w
odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie
teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych administratorem jest
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl);
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: dane kontaktowe inspektora
ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wup.wrotapodlasia.pl);
3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego
z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w
ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji
Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354
Białystok, oraz beneficjentowi realizującemu projekt – 4progress Maciej Kusiński, ul. Legionowa
30 lok. 205, 15-281 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej
RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata
2014-2020;
6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w
pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;

7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 20142020, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby
upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;
8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020
oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
12. po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWP
2014-2020.

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika projektu

