Załącznik nr. 6 ”- Zakres formularza rekrutacyjnego do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pt.:
„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”

Wzór elektronicznego formularza uczestnictwa
Wybór szkolenia: Tytuł i termin
1.
2.

Kraj
Nazwisko

3.

Imię (Imiona)

4.

Nr PESEL

5.

6.

Płeć (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
□ kobieta
□ mężczyzna
Wiek

7.

Wykształcenie (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
□ wyższe
□ inne- jakie

8.

Adres e-mail:

9.

Telefon kontaktowy:
Prosimy o podanie telefonu komórkowego, jeżeli chcecie Państwo otrzymać wiadomość SMS w przypadku
konieczności odwołania szkolenia przez Organizatora.
W przypadku braku numeru telefonu komórkowego- brak możliwości wysłania wiadomości SMS
□ numer telefonu komórkowego
□ numer telefonu stacjonarnego

10. Miejscowość zamieszkania
11. Kod pocztowy
12. Województwo
13. Powiat
14. Gmina
15. Ulica
16. Numer budynku
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17. Numer lokalu
18. Jestem zatrudniony/a w sądzie mającym swą siedzibę w apelacji łódzkiej/ warszawskiej (proszę zaznaczyć
odpowiednie pole):
□ apelacja łódzka
□ apelacja warszawska
19. Nazwa sądu i dokładny adres:
Proszę wpisać dokładnie wg poniższego wzoru: np. Sąd w Warszawie , Wydział….,
20. Jestem zatrudniony/a w sądzie (zaznaczyć odpowiednie pole)
□ apelacyjnym
□ okręgowym
□ rejonowym
21. Stanowisko (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
□ sędzia
□ asesor sądowy
□ referendarz sądowy
□ asystent sędziego
22. Oświadczam, iż specjalizuję się w prawie (proszę zaznaczyć odpowiednie pola)
□ cywilnym
□ gospodarczym
□ karno- gospodarczym
23. Oświadczam, iż posiadam zgodę prezesa sądu/przełożonego (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
W przypadku braku zgody nie może Pan/i wziąć udziału w szkoleniu w ramach Projektu
□ tak
□ nie
24. Preferowanym sposobem komunikacji z Organizatorem jest:
□ e-mail
□ kontakt telefoniczny

25. Zgłaszam zapotrzebowanie na nocleg (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania jest min.50 km od
miejsca szkolenia)
□ tak
□ nie
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26. Status osoby na rynku pracy
□ osoba pracująca
w tym:
□ osoba pracująca w administracji rządowej
□ osoba pracująca w administracji samorządowej
□ osoba pracująca w MMŚP
□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej
□ osoba prowadząca działalność na własny rachunek
□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
□ inne

27. Czy należy Pan/Pani do mniejszości narodowej lub etnicznej jest Pan/Pani migrantem lub osobą obcego
pochodzenia?
□ tak
□ nie
□ odmowa podania informacji

28. Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań?
□ tak
□ nie

29. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami?
□ tak- jakie?
□ nie
□ odmowa podania informacji

30. Czy jest Pan/Pani osobą pozostającą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
□ tak
□ nie
□ odmowa podania informacji
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31. Czy jest Pan/Pani osobą, która wymaga specjalnych potrzeb? (np. dot. specyficznych potrzeb w zakresie
wyżywienia, zakwaterowania lub związanych z niepełnosprawnościami):
□ tak –jakie?................................................
□ nie

32. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze
mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
(Zgoda na przetwarzanie danych osobowych złożona na etapie rekrutacji do projektu, jest warunkiem
2
niezbędnym do uczestnictwa w projekcie, klauzula informacyjna )
□ tak
□ nie
33. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach
informacyjnych i promocyjnych projektu :
W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora szkolenia należy wypełnić
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
□ tak
□ nie
34. Oświadczam, że nie uczestniczyłem/am w innych szkoleniach organizowanych w ramach Projektu
□ tak
□ nie
35. W przypadku zakończenia udziału w projekcie szkolenia:
□ certyfikat potwierdzający udział w projekcie odbiorę osobiście w Biurze Projektu Organizatora
□ proszę o przesłanie certyfikatu na adres zamieszkania, o którym mowa w pkt. 10-16
□ proszę o przesłanie certyfikatu na inny adres (proszę podać):

36. Akceptuję założenia Regulaminu
(w przypadku wyboru opcji „nie”, nie może Pan/i być objęty/a wsparciem w ramach projektu
□ tak
□ nie
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Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, a nie objętych wskaźnikami dot. osób z niepełnosprawnościami,
migrantów, osób obcego pochodzenia i mniejszości. Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów
wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3) powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji
społecznej. Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie wykształcenia co
najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie powinna być uwzględniana w tym wskaźniku. Przykładem takiego
uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej ISCED 1)
i jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1 (w przypadku osób objętych reformą edukacji przeprowadzoną w 2017 r. –
poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 2). Innym przykładem uczestników, których należy wykazać we wskaźniku są byli
więźniowie, narkomani itp. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu
wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą z niepełnosprawnościami, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz
niekorzystnej sytuacji (Definicja określona na podstawie: Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 roku).
2.

W związku z moim uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym do Projektu prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów
powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej, przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.

2.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1)

2)

3.

w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a)

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b)

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1304/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

c)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
a)

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b)

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1304/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006,

c)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

d)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str. 1).

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów
powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
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4.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Ministrowi Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Uczelni Łazarskiego (Lider Projektu) z siedzibą w Warszawie (02-662), ul.
Świeradowska 43 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Projektu „Prawo gospodarcze i
cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”- Uniwersytetowi Warszawskiemu (Partnerowi) z siedzibą w
Warszawie (00-927), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz Uniwersytetowi Łódzkiemu (Partnerowi) z siedzibą w Łodzi (90-136), ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza 68. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt
w ramach PO WER.

5.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6.

W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

7.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.* (* nie
dotyczy)

8.

W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr
projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z
tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór
danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich
danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie2 (2 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy
sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy)** (** Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o
dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.).:
1)

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

2)

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1304/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

3)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

4)

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Ministrowi Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie
11, 00-950 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Uczelni Łazarskiego (Lider Projektu) z siedzibą w Warszawie (02-662),
ul. Świeradowska 43 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Projektu „Prawo gospodarcze
i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”- Uniwersytetowi Warszawskiemu (Partnerowi) z siedzibą w
Warszawie (00-927), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz Uniwersytetowi Łódzkiemu (Partnerowi) z siedzibą w Łodzi (90-136), ul.
Prezydenta Gabriela Narutowicza 68. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i
audyt w ramach PO WER.
9.

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej odpowiednio:
a)

Uczelnia Łazarskiego (Lider projektu)- iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@lazarski.edu.pl

b)

Uniwersytet Łódzki (Partner) -iod@miir.gov.pl lub adres poczty odo@uni.lodz.pl
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c)

Uniwersytet Warszawski (Partner) -iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@uw.edu.pl

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
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