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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PROJEKTU

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć 
wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież”

Nr projektu POWR.03.01.00-00-C069/16

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Beneficjent: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.  DANE  KANDYDATA                       (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię (imiona):

Nazwisko

III. DANE  KONTAKTOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Numer telefonu 
kontaktowego:

Numer tel. do opiekuna 
prawnego/rodzica:

Adres e-mail:

IV. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY w chwili przystąpienia do projektu

Status na rynku 
pracy: osoba bierna zawodowo

V. INFORMACJĘ DOT. STATUSU UCZNIA

Nazwa liceum/technikum

Klasa

Moduł zajęć
(proszę zaznaczyć jeden)

□ Moduł zajęć z historii
□ Moduł zajęć w języku angielskim
□ Moduł zajęć w języku niemieckim
□ Moduł zajęć w języku rosyjskim
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VI. WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Kryteria rekrutacji Proszę wstawić znak „X” 
oraz dołączyć dokumenty/kserokopie potwierdzające 

spełnienie kryteriów rekrutacji
Dodatkowa udokumentowana 
działalność i aktywność ucznia

Działalność w kołach naukowych 
(zaświadczenie opiekuna koła naukowego)

Działalność w  kołach naukowych (zaświadczenie) 

Działalność w organizacjach o charakterze 
wolontaryjnym /charytatywnym (zaświadczenie)

Działalność w organizacjach szkolnych 
(zaświadczenie) 

Udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych 
(dyplom/zaświadczenie organizatora) 

Poziom znajomości 
języka obcego 
(ksero świadectwa)

ocena z j. angielskiego z ostatniego semestru

ocena z j. niemieckiego z ostatniego semestru

ocena z j. rosyjskiego z ostatniego semestru

Certyfikat językowy A1

Certyfikat językowa A2 

Certyfikat językowy B1

Certyfikat językowy  B2

Certyfikat językowy C1

Stopień znajomości zagadnień 
historycznych (ksero świadectwa) Ocena z historii z ostatniego semestru

Stopień niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (na 
podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 
r. poz. 511)

1. Ja niżej podpisany/a ______________________________ wyrażam zgodę w imieniu 
małoletniego ______________________________________na uczestnictwo 
w projekcie „PASJONACI WIEDZY- moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną 
humanistycznie młodzież” nr POWR.03.01.00-00-C069/16, realizowanym przez 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu i potwierdzam, że Małoletni 
spełnia określone w nim kryteria kwalifikowalności uprawniającej do udziału w projekcie.

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody1 w imieniu własnym i małoletniego na 
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przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 (administrator danych osobowych) zawartych w 
powyższym formularzu do celów rekrutacji do projektu pn.: „PASJONACI Wiedzy- moduły 
innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” zgodnie z 
Ustawą z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych.

Jestem świadomy/a faktu, że:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w 

postępowaniu rekrutacyjnym,
2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu 

rekrutacji do projektu oraz przez okres przechowania tego typu dokumentacji, który 
wynika z odrębnych przepisów,

5) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa 
oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji 
usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej 
wycofaniem, 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: 
iod@ujk.edu.pl 
lub na ww. adres pocztowy.

5. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Kielce, dnia …………………… r.           ……………………………………………………………                                      
     (czytelny podpis uczestnika)

Kielce, dnia …………………… r.            ………………………………….…………………………………………………
      (czytelny podpis opiekuna/ów prawnego/prawnych uczestnika)

1 Nie potrzebne skreślić


