
                                                 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 3  
Regulaminu Projektu pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH 
w Katowicach”. 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
dla kandydata na dodatkowe przedmioty warsztatowe realizowane w ramach projektu 

pn. „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach” 
wdrażanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach 

/proszę wypełnić treścią oraz zaznaczyć opcje poprzez wstawienie znaku  „X”/ 

 
Informacje o uczestniku: 
 
1. Imię (imiona):   
 
2. Nazwisko:   
 
3. PESEL: 

  
4. Miejsce urodzenia 

 
5.   Płeć:   kobieta                     mężczyzna                             6.Wiek:  
 
7. Wykształcenie: ponadgimnazjalne              pomaturalne            wyższe 
 
8.  Miejsce zamieszkania: 
 
Województwo:    Powiat:     

 
Miejscowość:     Kod pocztowy:                  
  
Ulica:     Nr domu:                       Nr lokalu:                 

 
Obszar:  miejski1          wiejski2  
 
9. Dane kontaktowe: 

 
Telefon domowy:                   
 
Telefon komórkowy:                         -                       - 

 
Adres e-mail:  

                                                 
1 Obszar miejski oznacza gminy miejskie i miasta powyżej 25 tyś. mieszkańców. 
2 Obszar wiejski oznacza gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców. 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie ww. adresu do przekazywania informacji 
związanych z projektem  pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH 
w Katowicach”. 
                      
10. Czy opiekuje się Pan(i) dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną?   
      
                                                  TAK             NIE 
  
11. Kierunek studiów 
 
12. Status na rynku pracy:   
                                                                    
�  rolnik 
�  samozatrudniony 
�  zatrudniony w administracji publicznej 
�  zatrudniony w organizacji pozarządowej 
�  zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie3    
�  zatrudniony w małym przedsiębiorstwie4 
�  zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie5 
�  zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie6 
�  bezrobotny, jeśli tak czy długotrwale bezrobotny  tak �   nie �  
�  nieaktywny zawodowo, jeśli tak czy osoba ucząca się lub kształcąca tak �   nie �  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla 
potrzeb realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 
133 poz. 883). Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
W przypadku zmiany ww. danych osobowych zobowiązuję się do ich uaktualnienia i złożenia nowego 
formularza w Biurze Projektów Rozwojowych GWSH. 
 
 

Data: ………………………. r                    

 

 

Czytelny podpis............................................................. 

 

 

 

                                                 
3 zatrudnia od 2 do 9 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 2 mln euro 
4 zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 mln euro 
5 zatrudnia od 50 do 249 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 43 mln euro 
6 zatrudnia 250 lub więcej pracowników oraz jego roczny obrót wynosi powyżej 50 mln euro lub całkowity bilans 
roczny przekracza 43 mln euro 

 

           

 

  

 

         

         
 

 

 
 

 

    

  

 

 

   

 

   

 

 



                                                 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1 

Regulaminu Projektu pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w 

Katowicach”. 

 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

PN.: „UCZELNIA NA MIAR Ę POTRZEB – PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W 

KATOWICACH”. 

 
 
Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy 

GWSH w Katowicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego uczelni. 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w 

projekcie. 

Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 

oświadczam, że dane przestawione w deklaracji uczestnictwa w projekcie odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Projektu pn. „Uczelnia 
na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach” i akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 2 

Regulaminu Projektu pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w 

Katowicach”. 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy 
GWSH w Katowicach” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 
lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne 
dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu pn.: „Uczelnia na miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach”, 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 
Warszawa) beneficjentowi realizującymi projekt – Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Handlowej (adres: ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice). Moje dane osobowe 
mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w 
ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

Data: ………………………………….. r  
 

 

Czytelny podpis............................................................. 

 


