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Załącznik nr 1 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 
 

Imię i nazwisko:  

PESEL: 

 

Wykształcenie (proszę zaznaczyć „X” w odpowiednim polu) 

 podstawowe 
 (ukończone kształcenie na poziomie szkoły podstawowej)   

 gimnazjalne  
 (ukończone kształcenie na poziomie gimnazjum) 

 

Dane kontaktowe: Należy podać adres kontaktowy, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do uczestnika w 
przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym  

Województwo: ……..………………………………………………..… Powiat:……………………………………………………………. 

Gmina: ………….……………………… Miejscowość: ………………………………… Kod pocztowy: …..…………...….……..... 

Ulica: ………………………………..………..……………….……………….…… nr domu: ………………..… nr lokalu: …….……… 

Adres e-mail: …………………………………………….…………………………………………………………………..…………..……….. 

Tel. kontaktowy: ……………………………………………….…………………………………………….................................................. 

 
 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  
(proszę zaznaczyć  „X” w odpowiednim polu) 
 

STATUS TAK NIE 
Odmowa 
podania 

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

   

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań    

Osoba z niepełnosprawnościami     

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)    

   

 
 

SZCZEGÓŁY I RODZAJ WSPARCIA – WYPEŁNIA UCZELNIA: 
 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie: 
wypełnia uczelnia 

 

Data zakończenia udziału w projekcie: 
wypełnia uczelnia 

 

Rodzaj przyznanego wsparcia: Szkolenie/kurs 
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Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do: 
 

 Bezpłatnego udziału w formach wsparcia realizowanych w projekcie, 

 Rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej. 

Jestem zainteresowany(a) udziałem w następujących zajęciach: 
(proszę zaznaczyć  „X” w odpowiednim polu) 

 

Warsztaty rozwoju osobistego Meta: Matura 

Wykłady otwarte prowadzone przez wykładowców oraz partnerów Uczelni 

Kurs języka angielskiego kończący się egzaminem certyfikującym poziom znajomości języka 

TOEIC 

 Warsztaty Moja międzynarodowa kariera 
 

 
Zobowiązuję się do: 

 Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia wskazanych  

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz współpracy z personelem projektu, 

 Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie 

podpisu na listach obecności, 

 Bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić mój 

dalszy udział w Projekcie, 

 Natychmiastowego informowania personelu projektu o zmianie danych osobowych  

i kontaktowych wpisanych w kwestionariuszu, 

 Udziału w testach kompetencyjnych na początku oraz na zakończeniu uczestnictwa w projekcie. 

Oświadczam, że: 
 

 Jestem osobą uczącą się w szkole średniej.  

Planowana data zakończenia edukacji (dzień-miesiąc-rok) to: ________-________-______________ r. 

 Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
………………..……………………………………………………..                                                                           ……………..………………………………..……………………………                                 
                    Miejscowość i data                                                                                       CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 
 
 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej (która nie ukończyła 18 roku życia) kwestionariusz powinien 
zostać podpisany przez jej prawnego opiekuna. 
 
 
 
 
 

……………..…………………………………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
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Załącznik nr 2 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja niżej podpisany/a deklaruję wolę uczestniczenia w projekcie „POSTAW NA 

PRZYSZŁOŚĆ – Akademia kompetencji dla młodzieży szkół średnich” realizowanym przez 

Wyższą Szkołę Bankową  w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Oświadczam, że: 

 

1. Spełniam łącznie poniższe kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału  

w Projekcie: 

 wiek 15-20 lat (w momencie przystąpienia do projektu), 

 wykształcenie co najmniej podstawowe, 

 osoba niepracująca, 

 zamieszkanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. 

2. Zostałem(am) poinformowany(a), że mój udział w projekcie zależy od wyników rekrutacji 

ogłaszanych przez Komisję Rekrutacyjną. 

3. Wyrażam zgodę na udziału w Bilansie Kompetencji, który będzie przeprowadzony na 

początku i końcu udziału w projekcie. 

4. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby 

Projektu. 

5. Będę czynnie uczestniczył(a) w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach Projektu. 

6. Zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. W przypadku zmiany danych teleadresowych niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 

organizatora projektu.  

8. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
………………..……………………………………………………..                                                                            ……………..…………………………………………………                                 
                    Miejscowość i data                                                                                            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej (która nie ukończyła 18 roku życia) deklaracja powinna 
zostać podpisana przez jej prawnego opiekuna. 
 
 
 

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

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ – Akademia kompetencji dla 
młodzieży szkół średnich, nr POWR.03.01.00-00-T193/18 przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

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 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 20.12.2013, str. 470, 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, 

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, 

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 30.09.2014, str. 1). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu POSTAW NA 
PRZYSZŁOŚĆ – Akademia kompetencji dla młodzieży szkół średnich, nr POWR.03.01.00-00-
T193/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 
w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu 
projekt  - Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy. Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a  odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. 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. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię 
(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału 
w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 
wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór 
danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego. Przetwarzanie moich 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 Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

1) 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, 

2) 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, 

3) 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.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 
1778, z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu 
projekt  - Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy. Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również 

                                                      
1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 
została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@wsb.torun.pl. 

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. 

 

 

 

 

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

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA                           CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej (która nie ukończyła 18 roku życia) oświadczenie powinno 
zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

 
 
 
 

……………..…………………………………………………………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
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