
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PRACOWNIKA 
w Projekcie  

ADAPTACJA PLUS – wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu 
 

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki 

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Podziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 

 

UPRZEJMIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM 

ODPOWIEDNIEGO KWADRATU 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć � kobieta      � mężczyzna 

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL            

Wykształcenie 

� podstawowe 

� gimnazjalne 

� ponadgimnazjalne 

� pomaturalne 

� wyższe 

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Ulica  Nr domu / lokalu  

Województwo  Powiat  

Tel. stacjonarny           

Tel. komórkowy          

Obszar 

zamieszkania 

� obszar miejski 

� obszar wiejski 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Miejsce zatrudnienia 
 

 

Zatrudniony w: 
�   mikroprzedsiębiorstwie   

      �   małym przedsiębiorstwie  

�   średnie przedsiębiorstwo 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
 

 

 

………….………………………………………………………. 

Data i podpis uczestnika projektu 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

  
 W związku z przystąpieniem do projektu  „ADAPTACJA PLUS – wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie 

kryzysu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

       Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4,  00-926 Warszawa; 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu "Adaptacja plus 

– wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu "Adaptacja plus – wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu”, ewaluacji, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

 

 

 

     ……………………………………..                                               ……………………………………………… 
Miejscowość i data              Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 


