
 

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU 
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
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Działanie  9.1 Aktywna integracja 

 

 

 
 

Dane uczestnika projektu RPO WSL na lata 2014-2020 
  

zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do 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. U. UE. z 2013 r. L 347/470): 

 

 

Dane 
uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 
Kraj* wypełnić jeżeli osoba nie 
posiada PESEL 

 

5 
Płeć* wypełnić jeżeli osoba nie 
posiada PESEL 

 

6 
Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu* wypełnić jeżeli osoba nie 
posiada PESEL 

 

7 Wykształcenie 

☐  gimnazjalne 
☐ niższe niż podstawowe 

☐ podstawowe 

☐ policealne 
☐ ponadgimnazjalne 
☐ wyższe 

Dane 
kontaktowe 
uczestnika 

8 Województwo   

9 Powiat   

10 Gmina   

11 Miejscowość   

12 Ulica   
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13 Nr budynku   

14 Nr lokalu   

15 Kod pocztowy   

16 Telefon kontaktowy   

 
kontakt z 
rodzicem/opiekunem/inną osobą 
do kontaktu 

 

17 Adres e-mail 
 

Szczegóły  
i rodzaj 
wsparcia 

18 
Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie – data udzielenia 
pierwszego wsparcia 

 

19 

Data zakończenia udziału w 
projekcie 
*jeżeli dana osoba zrezygnowała z 
uczestnictwa ale otrzymała 
jakąkolwiek formę wsparcia w 
projekcie – to także ujmuje się tą 
osobę z zaznaczeniem, że 
zakończyła projekt niezgodnie z 
zaplanowaną ścieżką uczestnictwa  

 

20 
Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu 

☐ bezrobotna niezarejestrowana w 
PUP 

☐ osoba długotrwale bezrobotna 
☐ inne 

 

☐ bezrobotna zarejestrowana w 
PUP 
 

☐ osoba długotrwale bezrobotna 

☐ inne 

☐  bierna zawodowo 
 

☐  inne 
☐ osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

☐ osoba ucząca się 
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☐  pracująca  ☐ w administracji rządowej 
☐ w administracji samorządowej 

☐ w dużym przedsiębiorstwie 
☐ w MMSP 
☐ w organizacji pozarządowej 
☐ osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny 
rachunek 
☐ inne 
Wykonywany zawód……………………………………………………… 
 
Miejsce pracy ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
 

21 
Sytuacja (1) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie  

☐  inne 
☐  nie dotyczy 
☐  osoba kontynuuje zatrudnienie 
☐  osoba nabyła kompetencje 
☐  osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie 
☐  osoba podjęła kształcenie lub szkolenie 
☐  osoba podjęła pracę lub rozpoczęła działalność na własny rachunek 
☐  osoba poszukująca pracy 

☐  osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem  dziecka 
☐  osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka 

☐  osoba uzyskała kwalifikacje 
☐  sytuacja w trakcie monitorowania 

22 
Sytuacja (2) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie  

☐  inne 
☐  nie dotyczy 
☐  osoba kontynuuje zatrudnienie 
☐  osoba nabyła kompetencje 
☐  osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie 
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☐   osoba podjęła kształcenie lub szkolenie 
☐   osoba podjęła pracę lub rozpoczęła działalność na własny rachunek 
☐   osoba poszukująca pracy 
☐   osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem  dziecka 
☐   osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem  dziecka 
☐   osoba uzyskała kwalifikacje 
☐   sytuacja w trakcie monitorowania 

23 Rodzaj przyznanego wsparcia  

data 
udzielenia 
wsparcia: 

Data 
zakończe
nia 
wsparcia 

Rodzaj wsparcia 
 

Rodzaj wsparcia - szczegóły 

 
 

 

 

☐   bon 
 

☐   inne 
☐   na zasiedlenie 
☐   stażowy 
☐   szkoleniowy 
☐   zatrudnieniowy 

 
 

 

 

☐   dodatek relokacyjny  

 
 

 

 

☐   doradztwo 
 

 

☐  edukacyjno - zawodowe 

☐  psychologiczne 

☐  doradztwo/pomoc prawna 

☐  doradztwo/poradnictwo zawodowe 

☐  inne 

 
 

 

 

☐   doskonalenie zawodowe  

 
 

 

 

☐   dotacja na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
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  ☐   grant na telepracę  

 
 

 

 

☐   inne  

  ☐   opieka nad dzieckiem do lat 
3/refundacja kosztów opieki nad 
dziećmi do lat 7 lub inną osobą 
zależną 
 

 

  ☐   pośrednictwo pracy 
 

 

  ☐   prace interwencyjne 
 

 

  ☐  przygotowanie zawodowe 
dorosłych 
 

 

  ☐   staż/praktyka 
 

☐   dla osoby bezrobotnej 
☐   inne – jakie? 
 

  ☐   szkolenie/kurs 
 

 

  ☐ usługa aktywnej  integracji 
 

☐  usługa o charakterze edukacyjnym 
☐   usługa o charakterze społecznym 
☐   usługa o charakterze zawodowym 
☐   usługa o charakterze zdrowotnym 
☐   usługa rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
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☐ usługa reintegracji społecznej i 
zawodowej w CIS  
i KIS 
☐   inne 
 

  ☐   usługa społeczna świadczona  
w interesie ogólnym 
 

☐   usługa asystencka 
☐  usługa opiekuńcza lub 
specjalistyczna opiekuńcza 
☐   usługa systemu pieczy zastępczej 
☐   usługa w mieszkaniu chronionym 
lub innej formie mieszkania 
wspieranego 
☐   usługa wsparcia rodziny 
☐   inne 
 

  ☐   usługa zdrowotna/medyczna 
 

 

  ☐   zwrot kosztów 
przejazdu/zakwaterowania 

 

☐   inne – opisać 
 

 
 
 
 
 
 

24 
Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

☐   tak 
☐   odmowa podania informacji  
☐ nie 
 

25 
Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

☐   tak 

☐  nie 
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Status 
uczestnika 
projektu  
w chwili 
przystąpienia 
do projektu 

26 Osoba z niepełnosprawnościami 
☐   tak 
☐ odmowa podania informacji  
☐ nie 

27 
Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

☐ tak 
☐  nie 
 

28 
w tym: w gospodarstwie domowym 
z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

☐  tak 
☐  nie 
 

29 

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

☐ tak 
☐  nie 
 

30 
Osoba o innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione) 

☐ tak 
☐  odmowa podania informacji  
☐  nie 
 

Jestem świadomy /świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.       

 

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

 

 Miejscowość i  data                                                    Czytelny podpis uczestnika projektu 
 

……………………………………………………………………….. 

Podpis pracownika przyjmującego deklarację  
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IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 

NANOSZĄCEJ UWAGI 

UWAGI 
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Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
„CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” 

 

Ja niżej podpisany/a  

 

 (imię i nazwisko)  

w związku z przystąpieniem do projektu pn. „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, 
strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji. 
4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne; 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl
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b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020. 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi – Stowarzyszeniu MOST realizującemu projekt  „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” 
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o 

których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), 
stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 
Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych. 
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  
1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu 

oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 
2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 
*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.  

−  

Miejscowość i data Czytelny podpis1 

  

 

 
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

„CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” 

Ja niżej podpisany/a   

 (imię i nazwisko)  
 

niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pn. „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” 
2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie pn. „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” 
3. Nie korzystam z tego samego zakresu wsparcia w innym projekcie realizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020; 
4. Dane zawarte w Deklaracji Uczestnictwa w projekcie pn. „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU” są zgodne z prawdą. 

POUCZENIE: 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do 8 lat za przestępstwo oszustwa. 

Miejscowość i data Podpis  

  

 

 


