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Z三崎CZnik nr 2 do Regulaminu rek「utadi na szkolenia

Unia Eu「opejska

Eu[OPejski FundlISZ Spoteczny

projekt 〃Zintegrowany Program Rozwqiu Akademii G6miczo皿tniczej w Krakowie〃・

nr powR.03.05.000O-Z307/17-00

偽称//`∴磨れのげア{2●y

OSwiadczenie o niepe書nosprawnoSci

OSwiadczam,　Ze posiadam o「zeczenie o niepe†nosprawnoSci nr

z dnia　　………‥....………………,　Wydane p「zez

W zwiazku z czym wnioskuje o przyznanie mi dodatkowych 5 punkt6w w

PrOCeSie rek「utacji.

Krak6w, dnia…………………….…………・"…

CzyteIny podpis



感誤認㌦圃欝pOllね馳
za†acznik nr 2 do Regulaminu odbywania szkoieh dla p「acownik6w na Wydziale Zarzadzania w

ramach projektu ,,ZintegrowanY Program Rozwqju Akademii G6rniczo-Hutniczej w Krakowie’’′ nr

powR.03.05.00-00-Z307/17-OO - Dane uczestnika Prqjektu

DANE uCZESTNIKA PROJEK’「U

PIERWSZE / KOL□NE掌　ZGLOSZ帥IE

Dane wsp6lne:

しp. �Nazwa 

1 2 �TytutprQjektu‥ZintegrowanyProgramRozwQjuAkademiiG6「niczo-HutniczejwK「akowie 

NrprQjektu:POWR.03.05.OO-00置Z307/17-OO 

3 �NumerinazwaOsip「iorytetowej:冊.SzkolnictwoWZszedlagospodarkiirozwoJu 

4 �NumerinazwaDzia†ania:3.与KompIeksowep「ogramyszk6†wyZszYCh 

与 �Nume「inazwazadania: 

*niepotrzebnesk「eSIi6-WP「ZyPadkukolejnegozg†oszeniadoudzia†uwprojekcieNIEtrzeba 

WyPe油a6 rubryk : 4 - 21-

Dane uczestnik6w p「ojektu, kt6rzy otrzymuja wspa「Cie w ramach EFS:

しp. �Nazwa �付β/結う Mと2初 補七〔祢 (件ぐ みん(欲女ル伊 

Daneuczestnika　　　　　　l ��面e:雄の乞 

雪 l ! �2 �Nazwisko:7`産4了●Z 3 �掌∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 
4 �P†eC:KOB噂tyMEZczY乙NA* 

与 �wiekwchwilip「zystapieniadoprojektu‥タ‾之 

6 �wykszt。†.。ni。:j有子一宏"{ニ 

Danekontaktowe �7 �K「aj:戸にソ上′.(享 

8 � 
wojew6dztwo‥　ん/熔g/∫〃#ニ 

9 �powiat:#彼//l叛ZC!ん/ 

10 �Gmina:在庁レe′・会/c/ノレ 

ill �MiejscowoSC:7|ノ∠C2γソ 



撞誤認㌦園欝pOllぬ馳
12 �Ulica:ん/捗,有戸 �〃/ケ ア該者 ミ孝二 

13 �Nrbudynku:/l7 

14 �N「!okalu: 

1与 �K。dp。.Zt。W,‥　∵∴・:∴∴∴ 

16 �Telefonkontakto叩彩G-6“-66Z 

17 �Adrese-maiI:少の研加点で磐旬′所　/ 

Szczeg6fyirodzaj WSParCia �18 �Planowanadatazakohczeniaaktualnie「ealizowanegotoku 

studi6wwAGH:C,(Z,4?ノ/rt〃祝二　裳:)22 

19 �StatusosobynarYnkupracγWChw揃przystapieniadoprojektu: 

OSOBABIERNAZAWODOWO/OSOBAPRACU」ACA* �二三子 

20 �Wykonywanyzaw6d(dot.os6bpracujacych): 

lNNY/lNSTRUKTORPRAKTYCZN日NAUKiZAWODU/NAUCZYCIEし �5D偽ダ/来 ∂砂0レ zo>殉布く 者/う戸手 0〆1y>妨J z4之小竹C拘り /〃ど 偽れ万放つ 幾 リ 
KSZTAしCENiAOG6しNEGO/NAUCZYCIELVWCHOWANIA 

PRZEDSZKOしNEGO/NAUCZYCiEしKSZTAt.CENiAZAWODOWEGO/ 

pRACOWNIKINSmUCJISYSTEMUOCHRONYZDROWIA/KLUCZOWY 
PRACOWNIKINSIYTUCJIPOMOCYIiNTEGRACJISPOしECZNE」/ 

PRACOWNIKINSmUCJIRYNKUPRACY/PRACOWNIKINSmUCJI 
SZl(OしNICTWAWYZszEGO/PRACOWNIKINSl|汀UCJ!WSPIERANIA 

RODZINYIPIECZY乙ASTEPC狙/PRACOWNiKOSRODKAWSARCIA 

EKONOMllSPO髄CZNEJ/PRACOWNIKPORADNIPSYCHOしOGiCZNO- 

PEDAGOGICZNEJ/ROLNIK 

21 �Zat「udnionyw: 

(NA乙WAZAKIADUPRAα) 

22 �RodzajprzyznanegowsparcIa: 

23 �Planowanadatarozpoczeciaudzia†uwewspa「clu: 

24 �Planowanadatazakohczeniaudzialuwewsparclu: 

Statusuczestnika �2与 �OsobanaIeZacadomniejszoScinarodowejlubetnicznej, 

PrOjektuwchwi書i PrZyStaPieniadoprojektu ��mig「ant′OSObaobcegopochodzenia 

TAKINIE/ODMOWAPODANtAINFORMACJI* 

26 �Osobabezdomnalubdotknietavvykluczeniemzdostepudo mies乙ka冶 

干部"/N惟奪 

27 �OsobazniepetnosprawnoSciami 

TAK/NIE/ODMOWAPODANIAINFORMACJl* 

28 �Osobawinnejnieko「zystnejsytua旬spo†ecznej 

TAK/NIE/ODMOWAPODANIAINFORMACJI* 
*niepotrzebneskreSli6 

.__-___之自　性ノンク
Data wype†nienia

レし乙/1 /つ鐙

Podpis uczestnika
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za†acznik nr 3 do Regu-aminu odbywania szkoleh na Wydziaie Zarzadzania w ramach prqjektu

Z両egrowany Program Rozwoju Akademii G6rniczo-Hutniczej w K「akowie.'・ n「 POWR.03.05.00即-Z307”7-00

OSwIADCZENIたUCZESTNIRA PROIEK’「U

POW R. 03.05.0(mZ307/1 7-00

(obowiazek informacyjny rea-izowany w zwiazku z art. 13 i art. 14 Rozporzadzenia Par看amentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

w zwiazku z przystapieniem do projektu pn. ′′Zinteg「owany Program Rozwoju Akademii G6rniczo-

Hutniczej w Krakowie一一przyjmuje do wiadomoSci. iZ:

1. Administratorem moich danych o§Obovych jest minister wfaSciwy do spraw rozwQju

regionaInego petniacy funkde lnstytudi Za「zadzajacej dla P「og「amu Operacvinego Wiedza

Eduka垂Rozw6j 2014-2020, majacy siedzibe przy uI. Wspdinej 2/4, 00-926 Wa「SZaWa.

2. Przetwarzanie moich danych osoboWch jest zgodne z prawem i spetnia warunkL o kt6rych
mowa art. 6 ust. 1 Iit. c o「az art」 9 ust. 2 1it. g Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2O16/679 - dane osobowe sa niezbedne dla 「eaIiza匂i Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozw6j 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

りW Odniesieniu do zbioru 〃Prog「am Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j’’‥

a) rozporzadzenia Pa「lamentu Europejskiego i Rady (UE) n「 1303/2013∴z dnia

17 grudnia 2013 「. ustanawiajacego wsp6lne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu

Rozwpju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo†ecznego′ Funduszu Sp6jnoSci′

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich o「az

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego o「az ustanawiajacego p「ZePisy og6ine

dotyczace Eu「opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spotecznego, Funduszu Sp6jnoSci i Europejskiego Funduszu Mo「Skiego i RYbackiego oraz

uchyIajacego rozpo「zadzenie Rady (WE) nr lO83/20O6 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,

str, 32O, Z P6in zm.),

b〉　rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013　z dnia

17 g「udnia 2013 r. w sprawie Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego i uchylajacego

rozporzadzenie Radv (WE) n「 lO81/2OO6 (Dz- Urz. UEし347 z 2O.12"2013, Str. 47O, Z P6Zn.

Zm.),

c) ustawγ Z dnia ll lipca 2O14 r. o zasadach realizadi p「Ogram6w w zakresie politYki

sp6jnoSci finansowanych w perspektvwie師ansowej 2014-2020 (Dz. ∪・ Z 2017 r. poz.

1460, Z p6れzm.);

2) w odniesieniu do zbioru 〃Cent「alny system teleinfo「matyczny wspierajacy 「ealizacje

PrOg「am6w operacγjnych’’:

a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n「 1303/2013　z dnia

17 grudnia 2013 「. ustanawiajacego wsp6lne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego・ Funduszu Sp6jno誼・

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz RozwQju Obsza「6w Wiejskich oraz

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajacego p「ZePisy og6Ine

dotYCZaCe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu



Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci i Europejskiego Funduszu Morskiego i RYbackiego o「az

uchyIajacego rozporzadzenie Rady (WE) n「 1083/2006,

b) rozpo「zadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n「 1304/2013　z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Eu「opejskiego Funduszu Spotecznego i uchγlajacego

rozporz如zenie Rady (WE) =「 1O81/2006.

c) ustavy z dnia ll lipca 2014 「・ O ZaSadach 「ealizacji prog「am6w w zakresie polityki

sp6jnoSci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. ∪・ Z 2017 r. poz.

1460, Z p6Zn. zm.),

d) rozporzadzenia wykonawczego Komi5ji (UE) n「 lOll/2014 z dnia 22 w「zeSnia 2014 r.

ustanawiajacego szczeg6†owe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) n「 1303/2013 w odniesieniu do wzor6w stuZacych do

przekazywania Komisji okreSIonych informa旬oraz szczeg6towe p「zepisy dotyczace

wymianγ informa画　miedzy benefidentami a instytu車mi zarzadzajacYmi,

ce巾yfikujacymi, audytowymi i poSredniczaeymi (Dz. Urz. UEし286 z 30.09.2O14, Str. 1).

3. Moje dane osobowe beda przetwarzane vIrytaCZnie w ceIu realizaqji projektu n「 POWR.03.O5.00-

00-Z307/17-00, W SZCZeg6lnoSci potwie「dzenia kwa旧kowalnoSci vydatk6w, udzieienia wsparcia,

monitoringu, eWalua車, kont「oii, audytu i sprawozdawczoSci oraz dzia†a丘info「macyjno-

PrOmOCyjnych w 「amach PO WER・

4. Moje dane osobowe zostalγ　POWierzone do przetwarzania lnstytu旬　Po計edniczacej　-

Narodowemu Centrum Badah i Rozwoju z siedziba ul. Nowog「Odzka 47a, OO-999 Warszawa

(nazwa i adres wlaSciwej lnstytu寄i PoSredniczap勘, beneficjentowi reaIizujacemu projekt　-

Akademii G6rniczo-Hutnicz∈申m. Stanis†awa Staszica w Krakowie, Z Siedziba 3O-O59 Krak6w, aI・

Mickiewicza 30, NIP: 675 000 19 23, REGON: 000OOl与77 (nazwa i adres beneficjenta) o「az

podmiotom, kt6「e na zIecenie beneficjenta uczestnicza w realiza旬projektu - Aieksandra

GaZdzicka Saare Agencja Rekiamowa , ul. Sarego 2与/1O 31-047 Krak6w. Mqje dane osobowe

moga zostac p「zekazane podmiotom realizujacYm badania ewaluacYjne na zlecenie lnstytudi

Zarz如zajacej, Instytucji PoSrednicz雪cej lub benefi匂enta. Moje dane osobowe moga zosta6

「6wnieZ powierzone specjaIistYCZnγm firmom, realizujacYm na Zlecenie lnstγtuCji Zarzadzajac♀j,

instytucji Po$redniczacej oraz benefidenta kontroIe i audyt w ramach PO WER.

5. Podanie danych jest wa「unkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a a Odmowa ich podania jest

「6wnoznaczna z brakiem moZIiwosti udzieIenia wspa「cia w ramach projektu.

6. W terminie 4 tygodni po zako証zeniu udzia†u w projekcie przekaZe beneficjentowi dane

dotyczace mQjego statusu na rynku pracY OraZ informacje na temat udzia†u w kszta†ceniu Iub

SZkoleniu oraz uzyskania kwaIifikacji lub nabycia kompetencji.

7. W ciagu trzech miesiecy po zakohczeniu udzia†u w projekcie udostepnie dane dotYCZaCe mOjego

StatuSu na rynku pracy.

8. W ceiu potwierdzenia kwalifitowalnosti wYdatk6w w p「qjekcie moje dane osobowe takie jak

imie (imiona), naZWisko PESEし, nr PrOjektu. data rozpoczecia udzia†u w projekcie, data

zako龍zenia udzia†u w projekcie, kod tytu†u ubezpieczenia, WySOkoSC sk†adki z tytulu

ubezpieczenia zdrowotnego, VIrySOkoS6 sktadki z tytu†u ubezpieczenia wypadkowego moga byC

przetwarzane w zbiorze ,,Zbi6r danych osobowYCh z ZUS’’, kt6rego administ「atorem jest minister

w†a誼wy do sp「aw 「ozwoju regionalnego. Przetwa「zanie moich danγCh osobowych jest zgodne z

prawem i spe†nia warunki, O kt6「ych mowa art. 6 ust. 1 1it. c oraz art. 9 ust. 2 Iit. g

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2016/679 - dane osobowe sa niezbedne

dIa 「ealizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 (PO WER) na

podstawiel:

1 przetwa「zanie danych o5Obowych w zbio「ze Zbi6r danych osobowγCh z ZUS dotyczy sytuacji, W kt6「ej umowa o dofinansowanie prqiektu

zostala zawarta z Benefi匂entem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spof鈍zne川ub Wojew6dzki urzad Pracy.



1) 「ozpo「zadzenia Par-amentu Eu「opejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013　z dnia

17 grudnia 2013 「. ustanawiajacego wsp6lne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu

Rozwoju RegionaInego, Europejskiego Funduszu Spo†ecznego′　Funduszu Sp6jnoSci′

Europejskiego Funduszu Ro~nego na 「zecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego o「az ustanawiajacego p「ZePisy og倒ne dotyczace

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego′ Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego′

Funduszu Sp6jnoSc= Europejskiego Funduszu Mo「skiego i Rybackiego oraz uchylajacego

rozporzadzenie Rady (WE) nr lO83/2006,

2) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013　z dnia

17 grudnia 2O13 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo†ecznego i uchyIajacego

rozporzadzenie Rady (WE) nr lO81/2006,

3) ustawy z dnia ll lipca 2014 r. o zasadach 「eaIizacji program6w w zakresie polityki sp6jnoSci

finansowanych w pe「spektywie finansowej 2014-2020 (Dz. ∪・ Z 2017 「・ POZ. 1460′ Z P6Zn.

Zm.),

4) ustawy z dnia 13 paZdzie「nika 1998 r. o systemie ubezpieczeh spo†ecznych (Dz. ∪" Z 2017 r.

poz. 1778, Z P6Zn. zm・)・

Moje dane osobowe zosta十y powierzone do p「zetwarzania lnstytucji PoSredniczacej -

Narodowemu Centrum Bada信Rozwoju z siedziba u上Nowog「Odzka 47a, 00-999 Warszawa

(nazwa i adres w†a細wej Instytu旬PoSredniczacej)′ beneficjentowi reaIizujacemu projekt　-

Akademii G6miczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w K「akowie, Z Siedziba 30-059 Krak6w, aI.

Mickiewicza 30, NIP: 675 000 19 23, REGON: 000001与77 (nazwa i ad「es beneficjenta) o「az

podmiotom, kt6「e na z-ece=ie benefidenta uczestnicza w realizacji p「ojektu - Aleksandra

GaZdzicka Saare Agen垂RekIamowa , ui. Sarego 25/10 31-047 Krak6w. Moje dane osobowe

moga zosta6 przekazane podmiotom 「ealizujacym badania ewaluacγjne na zlecenie Instytu匂i

zarz如zajacej, lnstytucji Postedniczacej Iub benefidenta. Moje dane osobowe moga zosta6

r6wnieZ powierzone spe両Iistycznym firmom, realizujacym na zIecenie Instytucji Zarzadzajacej’

Instytu画Postedniczacej oraz be=efi垂nta kontroie i audyt w ramach PO WER.

9. Moje dane osobowe nie b写da przekazγWane do pahstwa trzeciego Iub organiZaql

miQdzynarodowej.

10. Moje dane osobowe nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decYZji.

11. Moje dane osobowe beda przechowywane do czasu rozIiczenia Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozw6j 2O14 -2O20 oraz zako龍zenia archiwizowania dokumentadi・

12, Moge skontaktowaC sie z lnspektorem Ochrony Danych vvysY†ajac wiadomoScha adres poczty

elektroniczne巨9d@m=r.gov.pI

13. Mam prawo do wniesienia ska「gi do orga… nadzorczego′ kt6rym jest Prezes Urzedu Ochronv

Danych Osobovvych"

14. Mam prawo dostepu do treSci swoich danych i ich sprostowania′ uSuniecia iub ograniczenia

PrZetWarZania.

_一ブ′　　　　　　　　.へ、

ク急・ノダ日光ンみ/

MIEJSCO WOまC I DA TA CZYrELNy PODPIS UCZESTrvI畑PRαEKTU章



za†acznik n「 4 do ReguIaminu odbYWania szkoleina Wydziale Za「z如zania w ramach p「ojektu

.Zintegrowany Program Rozwoju Akademii G6rniczo-Hutnicz句W Krakowie一〇′ n「 POWR・O3.05.00-00-Z307/17-00

- OSwiadczenie o zgodzie na monitorowanie Ios6w zawodowych po ukohczeniu studi6w

議豊議e Rzeczpospo舶
融幽uゆR函　閻醒圏Po舶

Unia Eu「opeisk∂

如きop唾ki同軸usz Spole⊂棚y

projekt ,,Zinteg「owany Program Rozwoju Akademii G6miczo-Hutniczej w K「akowie’’

n r powR.03.05.00-00-Z307/17-00

OSwiadczenie

o zgodzie na monitorowanie los6w zawodowych po ukoficzeniu studi6w

WYraZam zgode na monitorowa=ie mojej sytuaqji zawodowej po ukohczeniu studi6w w

okresie min. 6 miesieey oraz zobowiazuje sie do odpowiadania w tym okresie na pytania i

ankiety przesyfane mi przez Wydzia上之紫誓うα瓦翌杢∴・・ AGH droga mailowa′ na adres:

J釣の`-謡馳急㊨者盈軌、て

Krak6w, dnia
そニー→っ侮nよう御こ/ん〃V,

ル寝; ∠ Doル/今ルγ　伯の/手

…・予系‥喜紅…云お魚・…・・・…・・・
Czytetny podpis

1 Nale2y wpisaC adres poczty e!ekt「onicznej, na kt6「y Wydzia† bedzie p「ZeSytal pYtania i ankiety dot.

ka riery zawodowej-


