
 

  

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - Dane osobowe Uczestnika/-czki projektu  
Na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 9 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), Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Łódzkiego powierza do przetwarzania 
następujący zakres danych osobowych w ramach dofinansowanego projektu:  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU   
     Nazwa    

Dane 
uczestnika  

1 Imię    

2 Nazwisko    

3 PESEL    

4 Kraj  Polska  

5 Rodzaj uczestnika  indywidualny  

6 Płeć*  Kobieta Mężczyzna 

7 Wiek w chwili przystąpienia do projektu    

8 Wykształcenie*  

ISCED 0 Niższe niż podstawowe   
(brak formalnego wykształcenia)  

ISCED 1 Podstawowe    
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)  

ISCED 2 Gimnazjalne   

(kształcenie  ukończone na  poziomie szkoły gimnazjalnej)  

ISCED 3 Ponadgimnazjalne  
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej, zasadniczej zawodowej, technikum lub liceum – 

wykształcenie maksymalnie średnie)  

ISCED 4 Policealne  
(kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 

poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym)  

ISCED 5-8 Wyższe  
(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)  

9 Województwo    

10 Powiat     

11 Gmina     

12 
 
 
 

Obszar*  
obszary wiejskie, to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z 
uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys.  
mieszkańców  

Miejski  Wiejski  

 13  Miejscowość     

 14  Ulica     

 15  Nr budynku     

 16  Nr lokalu     

 17  Kod pocztowy     

 18  Telefon kontaktowy     

 19  Adres e-mail     

 20  Data rozpoczęcia udziału w projekcie     

 21  Data zakończenia udziału w projekcie     

 

22  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia 
do projektu  

☐pracujący  

☐bezrobotny niezarejestrowany w 
urzędów pracy 

☐bezrobotny zarejestrowany w 
urzędów pracy 

 
ewidencji 

 
ewidencji 



 

  

23  Wykonywany zawód  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

24  Zatrudniony w**  

  
 
 
 

 

 

 

Szczegóły  
i rodzaj  
wsparcia 

25  

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

TAK  NIE   

 

26  Rodzaj przyznanego wsparcia Kurs języka angielskiego  

 
27 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu      

28  Data zakończenia udziału we wsparciu      

Status 

uczestnika 

projektu w 

chwili 

przystąpienia 
do projektu 

29 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*  

TAK NIE 
ODMOWA 
PODANIA 

INFORMACJI 

30 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań*  TAK NIE 

31  Osoba z niepełnosprawnościami*  TAK NIE 
ODMOWA 
PODANIA 

INFORMACJI 

32 
Jakie ma Pan/Pani potrzeby wynikające z 
niepełnosprawności ? 

 

33 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie 
domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

TAK NIE 

34 
 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

TAK NIE 

35 

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji* społecznej 

(innej niż wymienione powyżej) 

 

TAK NIE 

36 

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020/ 
zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o 
dofinansowanie Projektu 

TAK NIE 

 

* zakreśl właściwą odpowiedź  
** wpisz miejsce pracy 

Zgłoszenie na szkolenie 

Język angielski  60 godz.   X 
 

                   _______________________                                                                                  _______________________ 
                                Miejscowość i data                                                                                                      Czytelny podpis Uczestnika/-czki Projektu 
 


