Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Nowa praca z KSSE”- ścieżka ukierunkowana na
uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia

Nr umowy: ……………….
Umowa uczestnictwa w projekcie: „Nowa praca z KSSE” o numerze RPSL.07.04.02-24-0BB0/20
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
zawarta w …………………….. w dniu …................. pomiędzy:
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., z siedzibą ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód - Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106403, o numerze NIP:
9541300712 oraz REGON: 273073527 z kapitałem zakładowym 9 176 000,00 zł,
zwaną dalej „Beneficjentem”,
reprezentowanym przez:
…………………………. – ……………….
…………………………. – ……………….
a
Imię i nazwisko ……………
PESEL …………..
Adres zamieszkania ……………
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem projektu”

§ 1.
Definicje
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) „Beneficjencie” – oznacza to podmiot odpowiedzialny za realizację projektu na podstawie
umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach;
2) „Instytucji Pośredniczącej” – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą
w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@wup-katowice.pl;
3) „Instytucji Zarządzającej” – oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul.
Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - iod@slaskie.pl.
4)

„projekcie” - oznacza to projekt pt. „Nowa praca z KSSE” realizowany na podstawie umowy
nr RPSL.07.04.02-24-0BB0/20-00 zawartej pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach;

5) „Uczestniku projektu” – oznacza to osobę, która z własnej inicjatywy zgłosiła się do projektu,
a następnie została zakwalifikowana do udziału w nim i jest stroną niniejszej umowy;
6) „wsparciu” – oznacza to wszelkie działania projektowe adresowane do Uczestnika projektu;

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Beneficjent projektu zobowiązuje się
zapewnić Uczestnikowi projektu następujące formy wsparcia w zależności od diagnozy
opisanej w Indywidualnym Planie Działania:
a)

Doradztwo zawodowe: doradztwo zawodowe mające na celu opracowanie
Indywidualnego Planu Działania (8h spotkań indywidualnych dla każdego uczestnika
Projektu),

b) Wsparcie szkoleniowe wraz ze stypendium szkoleniowym1: szkolenia/kursy
zgodnie ze zdiagnozowanymi na etapie IPD potrzebami Uczestnika. Stypendium
szkoleniowe
w ramach projektu wynosi 1.440,00zł netto w przypadku jeżeli miesięczna liczba godzin
szkolenia wynosi min. 150 godzin zegarowych (jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia
jest mniejsza, stypendium ustala się proporcjonalnie, nie może ono jednak być niższe niż
240,00zł netto).
c) Staż wraz ze stypendium stażowym2: staż w ramach niniejszego projektu trwać
będzie
3 miesiące. Osobie skierowanej na staż przysługuje stypendium stażowe w wysokości
1536,50 zł netto przypadku jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi
nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób niepełnosprawnych- min. 140
godzin miesięcznie).
d) Pośrednictwo pracy
2. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb
uczestnika projektu, wynikających z jej/jego aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia,
zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Uczestnicy projektu otrzymają
ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u nich jako
niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Tym samym
możliwe będzie rozszerzenie katalogu form wsparcia opisanych powyżej.
Oznacza to możliwość udzielenia wsparcia w innej formie niż określono w ust. 1,
dopuszczonej jednak w ramach Regulaminu konkursu dla działania (np. studia podyplomowe)
pod warunkiem zdiagnozowania takiej potrzeby przez doradcę zawodowego, w szczególności
w ramach IPD oraz pod warunkiem zawarcia takiej formy wsparcia we wniosku
o dofinansowanie projektu.

1

stypendium przyznawane jest na warunkach określonych w sekcji 3.5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
2 Staże są realizowane na warunkach określonych w sekcji 3.5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
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3. Dokładny katalog form wsparcia dla Uczestnika/czki będącego stroną umowy (opisanych
w ust. 1 b) – d), zostanie określony na podstawie Indywidualnego Planu Działania i może
podlegać modyfikacjom w trakcie uczestnictwa w projekcie.
4. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Uczestnik projektu zobowiązuje się do
aktywnego i systematycznego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego w projekcie
formach wsparcia.
5. Pozostałe warunki udziału w projekcie, w tym warunki i zasady korzystania z form wsparcia
i świadczeń, zostały określone w Regulamin rekrutacji Uczestników ścieżki ukierunkowanej
na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia,
zamieszczonym na stronie internetowej projektu pod adresem: www.ksse.com.pl/nowapraca-z-ksse

§ 3.
Prawa i obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjent ma w szczególności obowiązek:
1) zapewnienia Uczestnikowi bezpłatnego dostępu do wszystkich form wsparcia
wymienionych w §2 ust.1.
2) nieodpłatnego udostępnienia wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz
sprzętu zgodnie ze specyfiką danej formy wsparcia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
formy wsparcia, którego te materiały oraz sprzęt dotyczą 3;
3) zapewnienia Uczestnikowi dostępu do biura projektu oraz kontaktu z upoważnionym
przedstawicielem merytorycznym Beneficjenta;
4) zapewnienia właściwego standardu pomieszczeń, w których realizowane są
poszczególne formy wsparcia przysługujące Uczestnikowi, w tym przystosowania do
potrzeb osoby z niepełnosprawnościami;
5) przekazania Uczestnikowi zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów
dokumentów potwierdzających udział w danej formie wsparcia.

bądź

innych

2. Beneficjent ma prawo żądać od Uczestnika projektu zwrotu w odpowiednim zakresie kosztów
związanych z jego udziałem w projekcie, wraz z odsetkami, jeżeli w trakcie realizacji projektu
lub po jego zakończeniu okaże się, że Uczestnik projektu nie spełniał warunków udziału
w projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych,
albo, gdy wyjdzie na jaw, że nie spełniał warunków do otrzymania poszczególnych świadczeń
w ramach niniejszej umowy.
3. Beneficjent ma prawo do wypowiedzenia lub zmian niniejszej umowy na warunkach
opisanych w § 6.

§ 4.
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

1. Uczestnik projektu oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy spełnia następujące
kryteria warunkujące udział w projekcie:

a) jest osobą zamieszkałą/pracującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie
województwa śląskiego,
b) jest:
▪ pracownikiem zagrożonym zwolnieniem, tj. pracownikiem zatrudnionym
u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego
pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy –
w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych
przyczyn
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał
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Należy wykreślić, jeśli nie przewidziano w projekcie
3

▪

▪

z

likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych,
produkcyjnych lub technologicznych lub
pracownikiem przewidzianym do zwolnienia, tj. pracownikiem, który znajduje się
w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o
zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego
lub
osobą zwolnioną, tj. osobą pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę
z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do projektu
przedsiębiorstw działających w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A./ przedsiębiorstw4, jest osobą nie odbywającą kary
pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Uczestnik projektu oświadcza jednocześnie, że na dzień podpisania niniejszej umowy spełnia
pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie określne w par. 4 Regulaminu rekrutacji, co zostaje
potwierdzone podpisaniem zbioru oświadczeń stanowiących zał. nr 3 do niniejszej umowy.
Potwierdzenie warunków uczestnictwa warunkuje rozpoczęcie udziału w formach wsparcia
przewidzianych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest w szczególności do:
1) Przestrzegania Regulaminu rekrutacji do projektu (dot. ścieżki ukierunkowanej na
uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia) oraz
przepisów prawa powszechnego;
2) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia, na które zostanie skierowany
przez Beneficjenta, zgodnie z IPD,
3) stosowania się do zaleceń personelu projektu, o ile nie są sprzeczne z niniejszą
umową, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego;
4) wypełniania niezbędnych dokumentów związanych z udziałem w projekcie,
udostępnionych przez Beneficjenta oraz upoważnione do tego instytucje,
tj. w szczególności: oświadczenie uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, ankiet ewaluacyjnych i dokumentów niezbędnych do określenia
poziomu wiedzy, kompetencji, motywacji i predyspozycji (w zależności od specyfiki
form wsparcia);
5) dostarczenia w terminie 10 dni roboczych od zakończenia udziału w projekcie
wszystkich dokumentów i informacji wskazanych przez Beneficjenta, dotyczących
zarówno udzielonego wsparcia, jak i aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej;

2. Nieobecność na zajęciach w ramach którejkolwiek z form wsparcia może zostać
usprawiedliwiona wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przez
Uczestnika projektu sytuacjach.

3. Uczestnik projektu ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy na warunkach opisanych
w § 6.

4. W przypadku niewywiązywania się przez Beneficjenta w sposób uporczywy z zobowiązań

wobec Uczestnika Projektu, należy niezwłocznie powiadomić Instytucję Pośredniczącą w celu
podjęcia wszelkich możliwych działań, w ramach posiadanych środków i procedur, dla
zabezpieczenia interesów Uczestnika Projektu.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Beneficjent, za wyjątkiem zakresu danych
osobowych wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, dla których administratorem
danych jest Zarząd Województwa Śląskiego - Instytucja Zarządzająca.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Województwa
Śląskiego - Instytucję Zarządzającą zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta:
4

Niepotrzebne skreślić
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1) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych/osoby wyznaczonej do kontaktu
w sprawie przetwarzania danych5 - bpudo@kancelaria-szip.pl
2) Celem przetwarzania danych jest realizacja
z udzieleniem wsparcia w ramach projektu.

niniejszej

umowy,

w

związku

Beneficjent ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika projektu
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. f, 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
3) Prawo to wynika z niniejszej umowy oraz z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez następujących odbiorców: Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz instytucje kontrolne upoważnione do
przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
operatora pocztowego lub kuriera (w przypadku korespondencji papierowej),
podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną projektu, podmioty którym
zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych: podmioty zapewniające
obsługę prawną, podmioty realizujące formy wsparcia dla uczestników.
5) Dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszej umowy do pięciu lat
począwszy od 30.09.2022 r., przy czym IP-WUP może przedłużyć ten termin na dalszy
czas oznaczony, informując o tym Uczestnika projektu.
6) Uczestnik projektu ma prawo żądać od Beneficjenta dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Wymienione prawa będą realizowane w sposób określony w artykułach Rozdziału III
RODO: „Prawa osoby, której dane dotyczą”. Uczestnik projektu ma prawo do
wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postanowień niniejszej
umowy. Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości
rozpoczęcia udziału w projekcie.

§ 6.
Wypowiedzenie i zmiana umowy

1. Wypowiedzenie

niniejszej
z następujących powodów:

umowy

przez

Beneficjenta

może

nastąpić

wyłącznie

1) rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Beneficjenta;
2) rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Uczestnika projektu;
3) podanie przez Uczestnika projektu nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji
do projektu;
4) powtarzająca
się
nieusprawiedliwiona
w organizowanych formach wsparcia;

nieobecność

Uczestnika

projektu

5) rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, reguł organizacyjno-porządkowych
bądź przepisów prawa, którego dopuszcza się Uczestnik projektu, w związku z jego
udziałem w projekcie;
6) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Uczestnika projektu może nastąpić wyłącznie
z następujących powodów:

1) rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy przez Beneficjenta;
2) usprawiedliwiona konieczność rezygnacji z udziału w projekcie, wynikająca
w szczególności z przyczyn zdrowotnych bądź losowych, których wystąpienia nie
można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy;

5

Wskazać odpowiednio
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3) udokumentowane podjęcie zatrudnienia przed zakończeniem pełnej ścieżki wsparcia
(dotyczy tylko projektów, których celem jest doprowadzenie uczestników
do zatrudnienia).

3. W przypadku rozwiązania umowy w wyniku zaistnienia przesłanek opisanych w ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych, a na
Beneficjencie ciąży zobowiązanie wynikające z §3 ust. 1 pkt 5 – jeśli istnieje ku temu
podstawa.

4. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej i jest skuteczne od dnia
doręczenia go drugiej Stronie zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna wyłącznie z przyczyn, które są
konsekwencją zmiany zasad realizacji projektu i wymaga formy pisemnej.

6. Wypowiedzenie umowy nie jest skuteczne w zakresie, w jakim stanowi ona podstawę
do przetwarzania danych osobowych.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Strony wskazują następujące dane do wzajemnych kontaktów i doręczeń:
1) dla Beneficjenta: ul. Żytnia 8, 41-205 Sosnowiec, tel.: 789-057-423, e-mail:
nowapraca@ksse.com.pl
2) dla Uczestnika projektu: ………………………………………… .

2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub numeru telefonicznego Strona, której dotyczy
ta zmiana, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie
pisemnej. Zmiany adresu do doręczeń lub numeru telefonicznego nie wymagają formy
aneksu.

§ 8.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia .................... do dnia 30.09.2022 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………
Beneficjent

………………………………………………
Uczestnik/czka projektu
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Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowa praca z KSSE” 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 (inspektor
ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora 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
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
zachowania trwałości projektu
archiwizacji
badań i analiz.

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 i 126 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;
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 realizującemu projekt
- Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice.
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, podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw
rozwoju regionalnego, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym
uczestnikom postępowań administracyjnych.
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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) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.

…………………………………………………

………………………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis
uczestnika projektu
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Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa w projekcie

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania.
Instytucja Zarządzająca powierza Podmiotowi przetwarzającemu następujące kategorie
danych osobowych:
1. Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020
Kategorie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

przetwarzanych danych osobowych:
nazwiska i imiona
adres zamieszkania lub pobytu
PESEL
miejsce pracy
zawód
wykształcenie
numer telefonu
wiek
adres email
informacja o bezdomności
sytuacja społeczna i rodzinna
migrant
pochodzenie etniczne
stan zdrowia

- zakres zgodnie 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

Dane kontaktowe
uczestnika

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Kraj

5

Rodzaj uczestnika

6

Nazwa Instytucji

7

Płeć

8

Data urodzenia

9

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

10

Wykształcenie

11

Kraj

12

Województwo

13

Powiat

14

Gmina

15

Miejscowość

16

Ulica

17

Nr budynku

18

Nr lokalu

19

Kod pocztowy

20

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)

21

Telefon kontaktowy

22

Adres e-mail

9

Szczegóły
i rodzaj wsparcia

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

23

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

24

Data zakończenia udziału w projekcie

25

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

26

Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której
skorzystano ze wsparcia

27

Wykonywany zawód

28

Zatrudniony w

29

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

30

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

31

Inne rezultaty dotyczące osób młodych

32

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa

33

Rodzaj przyznanego wsparcia

34

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

35

Data zakończenia udziału we wsparciu

36

Data założenia działalności gospodarczej

37

Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej

38

PKD założonej działalności gospodarczej

39

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

40

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

41

Osoba z niepełnosprawnościami

42

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej

43

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
2014-2020 / Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
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Załącznik nr 3 do Umowy uczestnictwa w projekcie

Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie
„Nowa praca z KSSE”.

Ja niżej podpisany/a..............................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a......................................................................................................................
(adres zamieszkania)

pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, na dzień
podpisania umowy Uczestnictwa w projekcie:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu- ścieżka ukierunkowana na
uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia i akceptuję jego warunki.

2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
3. Oświadczam,

że byłem(am) zatrudniony(a) / nie byłem(am) zatrudniony(a)* w rozumieniu
Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest już znany) uczestniczącego w
procesie rekrutacji.

Oświadczam, że łączy/ł mnie/ nie łączy/ł * mnie z pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest już
znany) lub z wykonawcą (o ile jest już znany) uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia)
lub
związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Dotyczy to również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta
lub wykonawcy.

4.

5.

6.

Oświadczam, że odbywam / nie odbywam* karę/-y*
dozorem elektronicznym.

pozbawienia wolności i jestem/ nie jestem objęty

Oświadczam, że posiadam wykształcenie (proszę zaznaczyć jedną z podanych poniżej odpowiedzi):












Brak (brak formalnego wykształcenia)
Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
Ponadgimnazjalne, w tym:
- kształcenie ukończone na poziomie liceum ogólnokształcącego
- kształcenie ukończone na poziomie technikum
- kształcenie ukończone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
Wyższe krótkiego cyklu (kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie nie
jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim)
Wyższe licencjackie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych licencjackich)
Wyższe magisterskie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych magisterskich)
Wyższe doktoranckie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych doktoranckich)
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7.

Oświadczam, iż jestem / nie jestem*
potwierdzona stosownym orzeczeniem6.

osobą niepełnosprawną tzn. osobą, której niepełnosprawność została

8.

Oświadczam, iż jestem / nie jestem* pracownikiem przewidzianym do zwolnienia, tj. pracownikiem, który
znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku
pracy lub stosunku służbowego. Oświadczam, że nie posiadam jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej
działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie
jestem jednocześnie osobą samozatrudnioną.

9.

Oświadczam, iż jestem / nie jestem* pracownikiem zagrożonym zwolnieniem, tj. pracownikiem zatrudnionym u
pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Oświadczam, że nie posiadam jednocześnie źródła dochodu
z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu
pracy lub nie jestem jednocześnie osobą samozatrudnioną.

10. Oświadczam, iż jestem / nie jestem* osobą zwolnioną, tj. osobą pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła

pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu. Oświadczam, że nie posiadam jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej
wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jestem jednocześnie
osobą samozatrudnioną.

11. Oświadczam, że pracuję /nie pracuję* na terenie województwa śląskiego.

6

Pełna definicja znajduje się w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Nowa praca z KSSE”- ścieżka ukierunkowana na uzyskanie
kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskanie zatrudnienia
* Niepotrzebne skreślić
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