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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników. 

 

 

..................................................................................... 

Miejscowość, data 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w formularzu rekrutacyjnym 

są aktualne na dzień składania niniejszego oświadczenia. 

 

 

………............................................................. 
Czytelny podpis 

 

Oświadczam, iż mój status w chwili przystąpienia do projektu przedstawia się następująco: 
 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa odpowiedzi 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa odpowiedzi 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak 
 Nie 
 Odmowa odpowiedzi 

Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących w tym: 
w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu  

 Tak 
 Nie 
 Odmowa odpowiedzi 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa odpowiedzi 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej), tj. 
- osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 
(przez co należy rozumieć brak ukończenia 
poziomu co najmniej ISCED 1) i będące poza 
wiekiem typowym dla ukończenia poziomu 
ISCED 1 
- były więzień, 
- narkoman, 
- osoba bezdomna i wykluczona z dostępu do 
mieszkań, 
- osoba z obszarów wiejskich (wg stopnia 
urbanizacji DEGURBA 3) 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa odpowiedzi 
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Równocześnie oświadczam, że  jestem /  nie jestem osobą należącą do grupy docelowej określonej 

dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, tj.: osobą młodą, w tym osobą 

z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osobą, która nie 

uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych: 

- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),  

- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 

lat po opuszczeniu),  

- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 

2 lat po opuszczeniu),  

- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),  

- matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy 

(do 2 lat po opuszczeniu)  

- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),  

- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie), 

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),  

- reemigranci,  

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,  

- tzw. ubodzy pracujący,  

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych. 

 

 

.......................................     ….…....................................................... 

   (miejscowość, data)      (czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu) 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

2) W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się: 

 − przez e-mail: iod@mirr.gov.pl . 

3) Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane 

w celu realizacji projektu „STARTER – Młodzi w biznesie”.  

4) Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie: 

 

mailto:iod@mirr.gov.pl
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1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

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.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

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); 

3) w odniesieniu do zbioru Zbiór danych osobowych z ZUS: 

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 423 z późn. zmianami). 

5) Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem 

i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. 

7) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 − podmiotom przetwarzającym na zlecenie Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz 

 − organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

9) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany 

w oparciu o następujące kryteria: 

 − okres realizacji projektu, 

 − przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, 

 − okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

10) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

 − dostępu do swoich danych osobowych, 
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 − żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

 − żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 − żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 − wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

 − przenoszenia swoich danych osobowych, 

 − wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz 

adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

12) Informujemy, że Instytucja Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

.......................................     ….…....................................................... 

   (miejscowość, data)      (czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu) 

 

 


