„Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawa jazdy kat. C”
KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu
prawa jazdy kat. C”
Dane uczestnika (Kartę należy wypełnić czytelnie i ręcznie podpisać)
Imię (Imiona)
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia

Wiek

PESEL
Adres zamieszkania
Województwo
Powiat
(województwo, powiat, gmina,
miejscowość, ulica, numer
domu, lokalu)
Gmina
Miejscowość z kodem
Ulica
Nr domu/lokalu
telefon kontaktowy
e-mail
STATUS uczestnika/uczestniczki w chwili przystąpienia do projektu:
 osoba bezrobotna  TAK  NIE
 osoba uboga (korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej)  TAK  NIE
 osoba niepełnosprawna  TAK  NIE
 osoba pierwszy raz przystępująca do kursu na prawo jazdy w ramach danej kategorii
NIE

 TAK 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
- oświadczenie o korzystaniu/nie korzystaniu ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej/zaświadczenie z
Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej/ (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna/oświadczenie
uczestnika projektu o statusie na rynku pracy (jeśli dotyczy);
- do wglądu: kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o
niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza/
oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeżeli dotyczy).

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Ja niżej podpisany(a), deklaruję gotowość udziału w projekcie „Aktywizacja mieszkańców gminy
Somianka poprzez organizację kursu prawa jazdy kat. C” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

………………………..
(data i miejscowość)

1.
2.
3.

4.
5.

6.

……………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane zawarte w Karcie Zgłoszenia są prawdziwe oraz iż zostałem/am
poinformowany/a o prawie wglądu do nich i możliwości ich poprawiania.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu nie
jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w nim.
Zostałem poinformowany iż projekt „Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez
organizację kursu prawa jazdy kat. C” jest realizowany ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że dane zawarte w Karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że na dzień złożenia karty zgłoszenia spełniam warunki kwalifikowalności do grupy
docelowej projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu
prawa jazdy kat. C”, tj. jestem mieszkańcem gminy Somianka, spełniam kryterium - osoby z grup
defaworyzowanych zgodnie ze STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
Oświadczam, że akceptuję zapisy regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja
mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawa jazdy kat. C”.

………………………..
(data i miejscowość)

……………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem i ich publikację na stronie WWW
oraz Facebook-u Powiatu Wyszkowskiego w celu realizacji i rozliczenia projektu.

………………………………….
(data i miejscowość )

………………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O STATUSIE NA RYNKU PRACY

Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że (proszę zaznaczyć „X”)

TAK

NIE

Jestem osobą bezrobotną*, tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do
podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia – zarejestrowaną w
ewidencji urzędów pracy
Jestem osobą bezrobotną* niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję
do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Wyszkowie.

…………………….
(data)

…………………………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)

*Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby
bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają
świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany
jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………,

Oświadczam, że posiadam aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, potwierdzone
dokumentem nr…………………………….wydanym przez ………………………………..…………………………………………..
dnia ………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję
do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Wyszkowie.

…………………….
(data)

…………………………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej

Ja

niżej

podpisany/a

.........................................................................................

oświadczam,

że:

korzystam/nie korzystam* ze świadczeń z tytułu min. jednej przesłanki określonej w art. 7 Ustawy o
pomocy społecznej (np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, alkoholizm, przemoc, sytuacja kryzysowa, długotrwała lub ciężka choroba). Zakres
świadczeń: ............... ………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

…………………….
(data)

…………………………………………
(czytelny podpis uczestnika projektu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa:
W związku z treścią art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie 2016/679”, Samorząd Województwa informuje, że:
1) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
z
siedzibą
w Warszawie,
03-719
Warszawa,
ul. Jagiellońska 26;
2) z
Administratorem
można
kontaktować
się
poprzez
urzad_marszalkowski@mazovia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny :
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

adres

e-mail:

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, poprzez adres e-mail: iod@mazovia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora, wskazany w pkt 2;
4) zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit c Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2021. poz. 182),
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1167) oraz rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555), tj. w celu przyznania pomocy finansowej;
5) zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze+ zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
6) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4,
okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań
w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014−2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu
2016/679;
8) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9) podanie Pani/Pana danych osobowych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia 2016/679 wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy
/ nieprzyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa:
W związku z treścią art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2) dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane
osobowe zostały przekazane przez Samorząd Województwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w celu przyznania pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 z wyłączeniem operacji na podejmowanie działalności
gospodarczej oraz na operacje grantowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2) z Administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul.
Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres
korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 2;
4) zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit c Rozporządzenia 2016/679, w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182),
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1167) oraz rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555), tj. w celu przyznania pomocy finansowej;
5) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz
dane kontaktowe;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze zwartej umowy, m. in. dostawcy wsparcia informatycznego;
7) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4,
okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań
w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014−2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych
w Rozporządzeniu 2016/679;
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10) Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od Samorządu Województwa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Powiat Wyszkowski:
W związku z treścią art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie 2016/679”, Samorząd Województwa informuje, że:
1) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Starostwo
Powiatowe w Wyszkowie, Alej Róż 2, 07-200 Wyszków;
2) z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: starostwo@powiatwyszkowski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
Alej Róż 2, 07-200 Wyszków;
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, poprzez adres e-mail: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora, wskazany w pkt 2;
4) zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit c Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2021. poz. 182),
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1167) oraz rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555), tj. w celu przyznania pomocy finansowej;
5) zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze+ zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
6) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4,
okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań
w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014−2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu
2016/679;

8) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9) podanie Pani/Pana danych osobowych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia 2016/679 wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy
/ nieprzyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

