Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2

Kwestionariusz osobowy
w ramach projektu „Wykwalifikowany mechatronik i informatyk – studia podyplomowe dla
pracowników przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II – Rozwój zasobów
ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących; Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; Poddziałanie 2.1.1 Rozwój
kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
I. Uczelnia i specjalność studiów podyplomowych:
Nazwa uczelni prowadzącej studia
Specjalność studiów podyplomowych
II. Dane osobowe kandydata:
1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. PESEL
4. Miejsce urodzenia
5. Imię Ojca
6. Dane kontaktowe
6.1. Ulica
6.2. Nr domu
6.3. Nr lokalu
6.4. Miejscowość
6.5. Obszar (M - miasto/W - wieś)
6.6. Kod pocztowy
6.7. Województwo
6.8. Powiat
6.9. Telefon stacjonarny
6.10. Telefon komórkowy
6.11. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
………………………………..
Miejscowość i data

------------------------------------------------------

……………………………………………….
Czytelny podpis kandydata
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III. Dane dotyczące pracodawcy (przedsiębiorstwa1):
Podpisując niniejszy formularz pracodawca nie kieruje pracownika na studia podyplomowe i nie ponosi
żadnych kosztów związanych z udziałem pracownika w studiach podyplomowych.
1. Nazwa firmy
2. NIP / REGON / PKD
3. Siedziba

------------------------------------------------------------

3.1. Ulica
3.2. Numer domu
3.3. Numer lokalu
3.4. Miejscowość
3.5. Kod pocztowy
3.6. Województwo
3.7. Powiat
4. Telefon
5. Fax
6. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
7. Przynależność przedsiębiorstwa do kategorii:
Mikroprzedsiębiorstwo2
Małe przedsiębiorstwo3
Średnie przedsiębiorstwo4
Duże przedsiębiorstwo5

…………………………………..
miejscowość i data

……………………………………………….
Pieczątka i podpis pracodawcy
potwierdzające dane w pkt. III

Pracodawca zatrudniający pracownika musi być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
późn. zm.) mającym siedzibę na terytorium RP.
2
W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008.
3
Jak wyżej.
4
Jak wyżej.
5
Za duże przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo nie spełniające warunków do uznania je za mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
1
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IV. OŚWIADCZENIE
Zgodnie z „Zasadami realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki” określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
uczestnikiem studiów podyplomowych w ramach Projektu nie może być:
1) osoba posiadająca zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
2) osoba, która w okresie 3 lat przed zgłoszeniem udziału w studiach podyplomowych w ramach Projektu
naruszyła w sposób istotny umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
3) osoba, która zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Oświadczam, że nie dotyczy mnie żadna z w/w przesłanek.

………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………….
Czytelny podpis

V. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PREFERENCYJNYCH6
Oświadczam, że są mi znane dodatkowe kryteria preferencyjne przyjęć na studia podyplomowe na
specjalności ………………………………………, określone w załączniku nr 1 do „Ramowego
regulamin studiów podyplomowych prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Partnerstwie w ramach
projektu „Wykwalifikowany mechatronik i informatyk – studia podyplomowe dla pracowników
przedsiębiorstw”.
Spełniam w/w kryteria:

TAK / NIE7

………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………….
Czytelny podpis

Załączniki:
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) zaświadczenie o zatrudnieniu,
Wypełnienie tej części zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak na studia podyplomowe w ramach Projektu będą przyjmowani w drugiej kolejności (po osobach, które
ukończyły 45 rok życia) kandydaci, którzy spełniają dodatkowe kryteria preferencyjne określone w załączniku nr 1 do „Ramowego regulamin studiów podyplomowych
prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Partnerstwie w ramach projektu „Wykwalifikowany mechatronik i informatyk – studia podyplomowe dla pracowników
przedsiębiorstw”.
7
Niepotrzebne skreślić.
6
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu „Wykwalifikowany mechatronik i informatyk – studia
podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. projektu,
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 ww. projektu, 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 ww. projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika Projektu
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