(Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”
nr RPLD.11.03.01-10-0006/18
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dane kandydata
Dane osobowe:
Imię i nazwisko
Płeć

Kobieta
Mężczyzna

PESEL
NIP

Posiadam (jeśli posiadam należy podać nr
Nie posiadam

_ _ _- _ _ _- _ _ -_ _ )

Wiek w chwili
przystąpienia do
projektu

Wykształcenie:

niższe niż podstawowe (ISCED 0)
podstawowe (ISCED 1)
gimnazjalne (ISCED 2)
ponadgimnazjalne (ISCED 3)
policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)

Adres zamieszkania1:
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo
1

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (Kodeks
Cywilny).

Dane kontaktowe:
Telefon
Adres e-mail
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania):
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Status uczestnika w chwili przystąpienia do Projektu:
nieuczestniczący/a w kształceniu lub w szkoleniu
2
w trybie dziennym
Osoba ucząca się :
uczestniczący/a w kształceniu
lub w szkoleniu
w trybie zaocznym
3
Pracuję na obszarze woj. łódzkiego
TAK
(jeśli TAK, należy podać adres pracodawcy ………………………………...
NIE
……………………………………………………………………………………………..)
Prowadzę działalność gospodarczą
Posiadam prawo jazdy kat. B
Posiadam prawo jazdy kat. C / zdany egzamin praktyczny w
WORD w zakresie prawa jazdy kat.C

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane w Formularzu są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji do Projektu
„Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”
realizowanym przez AUO OSK OLIMP s.c., nie zgłaszam do niego zastrzeżeń i
zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.

TAK
NIE
TAK
NIE

Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikujące do udziału w Projekcie
zgodnie z Regulaminem Projektu.

TAK
NIE

Jestem zainteresowany/a z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

TAK
NIE

2

Osoba ucząca się to osoba, która uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Kształcenie formalne w
trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum,
szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym.
3

Osoba pracująca na obszarze woj. łódzkiego – to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, minimum na okres udziału w projekcie, u pracodawcy z obszaru
województwa łódzkiego (jak również posiadającego filię na terenie woj. łódzkiego), wykonująca pracę na terenie woj.
łódzkiego.

Realizator Projektu

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „Olimp” s.c.
97-300 Piotrków Tryb., Al. Armii Krajowej 22A,
tel./fax 44 647 01 45, 44 732 15 85
www.olimp.org.pl

Oświadczam, że:



zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i danych
o stanie zdrowia zawartych w Formularzu rekrutacyjnym w celu realizacji
Projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę
europejską”, zg. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych jest:
- Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.
(nazwa skrócona AUO OSK „OLIMP” s.c.) z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim Al.Armii Krajowej 22A;
b) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
procesu rekrutacji i rozliczenia Projektu podanie danych jest dobrowolne,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu;
c) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
d) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
e) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
f) składając formularz rekrutacyjny deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie
„Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską” Nr
RPLD.11.03.01-10-0006/18.

…………………………………………….
(Miejscowość i data)

Realizator Projektu

TAK

NIE

TAK

NIE

…………………………………………………………………………..
(Czytelny podpis kandydata)

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „Olimp” s.c.
97-300 Piotrków Tryb., Al. Armii Krajowej 22A,
tel./fax 44 647 01 45, 44 732 15 85
www.olimp.org.pl

