Formularz zgłoszeniowy
do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”
Uwaga: Prosimy o czytelne wypełnienie formularza wielkimi literami i zaznaczenie znakiem „X”
odpowiedniej opcji
1.

DANE PODSTAWOWE
Imię (imiona)

Nazwisko
Data urodzenia

D

D

M

M

R

R

R

R

Wykształcenie

Płeć

PESEL
2.

☐ podstawowe ☐ gimnazjalne
☐ ponadgimnazjalne (średnie)
☐ policealne ☐ wyższe
☐ kobieta
☐ mężczyzna

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Kod pocztowy

-

Poczta

Ulica

Nr domu /
lokalu

Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

3. PRZEDZIAŁ WIEKOWY

☐ 18 – 34 lata

☐ 35 – 43 lata

☐ 44 – 64 lata

☐ pow.

65 lat

4. KRYTERIA REKRUTACYJNE
Osoba powyżej 18 roku życia, zamieszkująca obszar województwa
podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Jednocześnie osoba z niepełnosprawnością
(w przypadku zaznaczenia TAK – konieczne jest dołączenie orzeczenia o posiadanej
niepełnosprawności, orzeczenia o stanie zdrowia bądź innego równoważnego dokumentu)

Jednocześnie osoba ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi

5. SPECJALNE POTRZEBY
WYNIKAJĄCE
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
I/LUB STANU ZDROWIA
(jeżeli dotyczy - proszę
zaznaczyć właściwe lub
wpisać własną)

☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie

☐ specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych/słabowidzących
☐ druk materiałów powiększoną czcionką
☐ przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych
☐ zapewnienie tłumacza języka migowego
☐ inne:
………………………………………………………………………….
Co możemy zrobić, aby czuł/a się Pani/Pan u nas komfortowo?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

6. PREFEROWANE SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU
(Jedna osoba może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach projektu)

☐ E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie - 8 godz.
☐ Obsługa komputera i Internetu od podstaw z elementami e-usług publicznych i bezpieczeństwa
w Internecie - 28 godz.

☐ Social media - 24 godz.
☐ Moje hobby i rozwój osobisty online - 24 godz.
7. POZIOM UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

☐ Początkujący (nigdy nie korzystałem/am z komputera)
☐ Podstawowy (znam podstawowe funkcje i polecenia)
☐ Średniozaawansowany
☐ Zaawansowany
8. JAKA FORMA SZKOLENIA PANU/PANI ODPOWIADA?
(można zaznaczyć więcej niż 1 opcję)

☐ Szkolenie stacjonarne (tradycyjne, w sali komputerowej)
☐ Szkolenie zdalne – realizowane przez Internet
☐ Szkolenie blended-learning (część stacjonarnie – w sali komputerowej, część przez Internet)
9. DEKLARACJA

Ja, niżej podpisana(y),
……………………………………………………………………………………………………...………………....

(imię, nazwisko składającego/ej oświadczenie)
Oświadczam, iż:
1. Dane podane w powyższym formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe;
2. Zapoznałem/am się oraz akceptuję warunki Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach;
3. Jestem zainteresowany/a udziałem w szkoleniu w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”;
4. Zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020;
5. Zapoznałem/am się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa 2014-2020.
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.
…………………………

Miejscowość

………………………

Data

………………………………………….

Czytelny podpis

PROJEKTODAWCA:

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Województwo Podlaskie
(Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 665 45 49
e-mail: cyfrowepodlaskie@wrotapodlasia.pl

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Cyfrowe Podlaskie” oświadczam, że zostałem
poinformowany, że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
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 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r.
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 30.09.2014, str. 1),
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,
b) 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.),
c) 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 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Cyfrowe Podlaskie”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
POPC.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum
Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu
Województwu Podlaskiemu, z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok oraz podmiotowi, który
na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu, to jest Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok (w tym podmioty świadczące usługi w ramach projektu na rzecz
Open Education Group Sp. z o.o. – aktualna lista podwykonawców znajduje się na stronie
www.openeducation.pl/podwykonawcy). Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty iod@wrotapodlasia.pl.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
12. Potwierdzam, że akceptuję „Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa 2014-2020”. Dokument jest załącznikiem do Regulamin uczestnictwa w szkoleniach
oraz dostępny jest na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl

…..…………..………
Miejscowość

…………..……
Data

…..…………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu

