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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

1. DANE OSOBOWE KANDYDTA 

Imię/imiona i nazwisko  

Wiek  

Płeć Kobieta      Mężczyzna    

Numer PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

2. DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 kc 
Oświadczam, że podany poniżej adres zamieszkania jest adresem, pod którym przebywam z zamiarem stałego pobytu. 

Ulica 
 

 

Nr domu/lokalu 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Miejscowość  

Powiat  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej) 

Ulica  

Nr domu/lokalu  

Kod pocztowy i miejscowość  

3. Dane kontaktowe 

Numer telefonu  

Adres e-mail  

4. WYKSZTAŁCENIE 

Oświadczam, że mam wykształcenie: 

❑  Niższe niż podstawowe 

❑  Podstawowe 

❑  Gimnazjalne 

❑  Ponadgimnazjalne 

❑  Policealne 

❑  Wyższe 

Data i godzina wpływu do Biura 

Projektu (wypełnia przyjmujący) 

 

 

Nr Kandydata  

(wypełnia przyjmujący) 
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5. STATUS  

Oświadczam, że jestem (zaznaczyć wszystkie, które dotyczą): 

Status na rynku 
pracy (zaznaczyć 

wszystkie, które 
dotyczą): 

 

❑ Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną 

w ewidencji urzędów pracy 

          w tym długotrwale bezrobotną (powyżej 

12 m-cy)   

❑ Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w 

ewidencji urzędów pracy  

          w tym długotrwale bezrobotną (powyżej 

12 m-cy)   

❑ Jestem osobą bierną zawodowo 

          ucząca się   

          nie uczestnicząca w kształceniu bądź 

szkoleniu 

         inne   

❑ Jestem osobą pracującą w:  

                 administracji rządowej   

         administracji samorządowej   

         sektorze MŚP (mikro, małych, średnich 

przedsiębiorstw)       

             w tym, prowadzę własną dział. gosp.  

         podmiotach ekonomii społecznej (PES)   

         dużym przedsiębiorstwie                 

                                     in inne 

Nazwa zakładu pracy/firmy  

  (jeśli dotyczy): 
 

Podstawa zatrudnienia   

(jeśli dotyczy): 
 

DODATKOWE OŚWIADCZENIA: 

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria uczestnictwa: 
❑  Jestem studentem WSFI Kalisz II bądź III roku na kierunku Ekonomia (zaświadczenie 

z dziekanatu) 

❑  
Jestem osobą z niepełnosprawnościami (zaświadczenie o niepełnosprawności) 

❑  

W roku szkolnym 2019/2020 działałem dodatkowo poprzez m.in.: udział w kole 

naukowym, udział w olimpiadach/zawodach sportowych, w których 

zdobyłem/zdobyłam znaczące wyniki, udział w  wolontariacie, udział w  

nieobligatoryjnych praktykach 

OŚWIADCZENIA: 

JA NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu, akceptuję jego warunki i zgodnie z 

wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. 

2. Dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

3. Oświadczam, że podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu jest aktywny i zobowiązuję się, że będę za 

pośrednictwem telefonicznym i poczty elektronicznej odbierać na bieżąco informacje dotyczące udziału w 

rekrutacji, w tym w szczególności informacje dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania się do 

udziału w projekcie. 

Zostałem/-am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie.  

Załączniki (zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczy): 

□ Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta/średniej ocen (jeżeli dotyczy) 
□ Zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 
□ Zaświadczenie o działalności m.in: kole naukowym, osiągnięciach sportowych, wolontariacie, nieobligatoryjnych 

praktykach (jeżeli dotyczy) 
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Szanowna Pani / Szanowny Panie,   

Realizując prawa osoby, której dane dotyczą w zakresie informacji i dostępu do danych osobowych – art. 13 ust. 1 i 2  

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 04.05.2016 r.), 

dalej: RODO – informuję, iż:  

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. 

Chechlińskiego, z siedzibą przy ul. Gen. W. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź (dalej: Realizator projektu).   

2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu naboru i kwalifikacji do 

projektu „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza”.   

3) podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO), ale konieczne 

dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu naboru i kwalifikacji do projektu „Profesjonalne kadry sektora 

biznesowych usług dla Kalisza”.  Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w 

rekrutacji do projektu „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza”.   

4)odbiorcą Pani / Pana danych osobowych jest Realizator projektu, pracownicy przeprowadzający proces naboru i 

kwalifikacji upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie 

– Instytucja pośrednicząca w realizacji projektu  oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa.   

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez:   

a)czas realizacji projektu „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza” – czyli do 30.11.2022 r.;   

b)2 lata od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym 

ujęto ostateczne wydatki   dotyczące zakończonego projektu (o dacie rozpoczęcia biegu terminu realizatora 

projektu informuje Instytucja Pośrednicząca = Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – zgodnie z § 17 ust.3 

umowy o dofinansowanie projektu „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr POWR.03.01.00-O024/19 z dnia 09.04.2020r.   

6)posiada Pani / Pan prawo do:   

a)dostępu do swoich danych osobowych;   

b)sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;   

c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;   

d)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;   

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO.   

7) w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w 

toku procesu naboru i kwalifikacji do projektu ,, Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza należy 

zwracać się, kierując wiadomość na adres e-mail: profesjonalnekadry@wsfi.pl 

8) skargę do organu nadzorczego należy skierować na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.   

9) Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie zostaną 

przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

 

Wobec przedstawionych wyżej informacji:       

 Wyrażam zgodę    

 Nie wyrażam zgody    

na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego moich danych osobowych i 

danych dotyczących zdrowia zawartych w FORMULARZU REKRUTACYJNYM celem realizacji procesu naboru i 

kwalifikacji do projektu „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza”. 

  

 

Miejscowość  

  

.…………………….. 

Data 

 

……………………. 

 Podpis Kandydata 

 

 

……………………………………………….…………… 

 

 

 


