
 

 

 
NIE WYPEŁNIAĆ! 

Data przyjęcia formularza  

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INSTYTUCJI/PODMIOTU 

DO PROJEKTU „KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ V” 

Należy uzupełnić wszystkie niezaciemnione pola formularza rekrutacyjnego oraz podpisać DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W 

PROJEKCIE oraz OŚWIADCZENIA 

 

 

 

I. DANE INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCEJ WSPARCIE 

Pełna nazwa podmiotu/instytucji 

 

 

NIP (jeżeli podmiot nie posiada proszę 

wpisać BRAK) 

          

Typ instytucji (proszę zaznaczyć 

jeden) 

□ jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek oświatowych) 

□ podmiot ekonomii społecznej: 

w tym: 

□ przedsiębiorstwo społeczne 

□ podmiot reintegracyjny (WTZ, ZAZ, CIS, KIS) 

□ podmiot działający w sferze działalności pożytku publicznego 

(organizacja pozarządowa) 

□ podmiot działający w sferze gospodarczej – przedsiębiorstwo 

□ inne…………………………………………………………………………………….. 

□ instytucja rynku pracy 

Czy instytucja prowadzi działalność 

gospodarczą? 
  TAK         NIE 

Kraj Polska Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Powiat 
 m. Bydgoszcz                  bydgoski                 nakielski             

 sępoleński                       tucholski             

Gmina  Miejscowość  

Ulica  

Nr 

budynku  

Nr 

lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  E-mail   



 

 

OŚWIADCZENIE  O KWALIFIKOWALNOŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

OŚWIADCZAM, ŻE:  podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

Data i podpis czytelny ……………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentanta podmiotu/instytucji 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Pouczony/a i świadomy/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
V”(zwany dalej KPOWES) realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.4 
"Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 9.4.1. "Rozwój podmiotów sektora ekonomii 
społecznej" przez Stowarzyszenie  
Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2023 r. 

2. Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w KPOWES, nie będę 
korzystać z takiego samego zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu KPOWES i akceptuję jego postanowienia. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 
jego realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

5. Zobowiązuję się do wypełnienia formularza  dotyczącego danych osobowych, ankiet, testów oraz 
podpisywania list obecności, kart doradczych i umów dostarczanych przez realizatora  
w trakcie Projektu. Mam świadomość, iż dokumenty te posłużą realizatorowi w procesie monitorowania, 
kontroli oraz ewaluacji realizowanego Projektu. 

6. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją projektu drogą telefoniczna i/lub 
elektroniczną e-mail. 

7. Postanowienia końcowe: 

a. Zasady uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. 

b. Stowarzyszenie GINEKA zastrzega sobie  prawo zmiany zasad uczestnictwa w projekcie w sytuacji 
zmiany wytycznych i dokumentów programowych oraz warunków realizacji projektu. 

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją decyzje podejmuje Kierownik OWES. 

d. Deklaracja obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika/ki projektu  

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
V” przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w 
odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 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.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w 
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);  
2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 
lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na 
podstawie:  
   1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020:  

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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 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.); 
    2) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 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.),  

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 dnia 30 września 2014 r., s.1);  

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 



 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr 
RPKP/04/2015” z dnia 14 sierpnia 2015 r, (z późn. zm.).  
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020;  
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA (ul. Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz; tel.739-202-422) i 
mogą być udostępnione firmom: szkoleniowym, doradczym, księgowym z którym Beneficjent podpisał umowy 
na świadczenie usług, których odbiorcami będą uczestnicy projektu.  
5. Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych;  
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości uczestnictwa w projekcie;  
7. 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;  
8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy.  
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO; 
 11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji elektronicznej tj. do 
31.12.2023.  
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej:  

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych;  

2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;  

3) )  jan@bezpieczenstwowfirmie.pl – w odniesieniu do Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet 
GINEKA; 
13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych; 
 14. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;  
15. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich 
danych osobowych. 
 

 

 

  

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika/ki projektu 

 

 

 

 

 

mailto:jan@bezpieczenstwowfirmie.pl


 

 

 

DANE DODATKOWE – NIE WYPEŁNIAĆ 

Rodzaj przyznanego wsparcia 

 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie udziału we wsparciu zgodnie  

z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

□ TAK □ NIE 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia 

 

……………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje 


