Formularz Zgłoszeniowy
Do projektu „Angielski w biznesie”

Imię: ………………………………….…, Nazwisko: …..……………………………………………..
Data urodzenia (dd-mm-rrrr): ……………………, Miejsce urodzenia: ……………………………
PESEL: .……………………………………. . NIP: ..…………………………………………….........
Płeć:

□ Kobieta

□ Mężczyzna

Wiek:

□ poniżej 45 lat

□ powyżej 45 lat

Wykształcenie:

□ podstawowe

□ średnie

□ wyższe

Miejsce Zameldowania:
Ulica: ……………………..……………………., Nr domu: …………, Nr mieszkania: ….…………,
Kod pocztowy: ………………………, Miejscowość: ………………………………………………..,
Nr telefonu: ……………………………………, Adres e-mail: ………………………………………,
Miejsce Zamieszkania:
Ulica: ……………………..……………………., Nr domu: …………, Nr mieszkania: ….…………,
Kod pocztowy: ………………………, Miejscowość: ………………………………………………..,
Nr telefonu: ……………………………………, Adres e-mail: ………………………………………,
Miejsce Zatrudnienia:
Nazwa i Siedziba przedsiębiorstwa/firmy: …………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj przedsiębiorstwa/firmy:

□ mikro przedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo

□ duże przedsiębiorstwo

□ administracja publiczna

□ organizacja pozarządowa

Dane dodatkowe:
Aktualna znajomość języka angielskiego:

□ brak

□ elementarna

Uczęszczam obecnie na kurs:

□ średnia
□ TAK

□ zawansowana
□ NIE

Uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w szkoleniu oraz jego związek z wykonywaną lub
planowaną pracą:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane
są zgodne z prawdą.

………………………………………..
data i podpis uczestnika

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na
uczestnictwo w nim;
2. Zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie;
3. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że w razie opuszczenia przeze mnie
maksymalnie 20 % zajęć pokrywam koszty szkolenia dla jednej osoby, tj. zobowiązany/a
jestem do uiszczenia opłaty w wysokości 1061,51 zł (koszt szkolenia dla 1 osoby);
5. Zapoznałem/łam się i akceptuję treść regulaminu szkolenia prowadzonego w ramach
projektu POKL 8.1.1. ( 1/POKL/8.1.1/2010 ).
Ponadto:
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów
związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w
zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków
sprawozdawczych wobec Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w
Warszawie, jak również innych Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Moja zgoda
obejmuje również przetwarzanie danych o których mowa w punkcie a) w przyszłości, pod
warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących
informacje wymienione w punkcie a) przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie lub podmiot przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych
z realizacji usługi szkolenia, w której brałem/łam udział oraz monitoringu i ewaluacji
projektu.
3. Wyrażam zgodę na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach zdjęciowych,
materiałach audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji
Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu,
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie, jak również innych
Instytucji Pośredniczących i Zarządzających.

………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis

