Załącznik nr 2
WNIOSEK REKRUTACYJNY
w ramach projektu „Być kobietą i matką - oto wyzwanie!”
Data przyjęcia formularza/ podpis
pracownika FUNDACJI LILIUM
Numer formularza (wypełnia pracownik
FUNDACJI LILIUM)
Lp.
1
2
3
4
5

6

7

8
9

Dane osoby ubiegającej się o udział w projekcie
Imię i nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Wiek w latach
Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
Adres zameldowania
Miejscowość
Ulica , nr domu i lokalu
Kod pocztowy/Poczta
__ __ - __ __/
Gmina
Powiat
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)
Miejscowość
Ulica , nr domu i lokalu
Kod pocztowy/Poczta
__ __ - __ __/
Kontakt
Nr telef. do kontaktu
Poczta elektroniczna
Wykształcenie
………………………………….……………………………………………………..(podać jakie)
Status kandydata
Czy osoba posiada status osoby bezrobotnej ?
□ TAK
□ NIE
Czy osoba pozostaje bez zatrudnienia po urodzeniu
dziecka?

10

□ TAK
□ NIE

Proszę w kilku słowach napisać dlaczego chce Pani wziąć udział w projekcie?

Świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że
wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. Zapoznałam
się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego zapisy.
……………………………………………………….(data i czytelny podpis)
Obligatoryjne zajęcia zaplanowane w projekcie:
1. Spotkanie integracyjne
2. Wyjazd studyjny
3. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym mające na celu badanie i określenie
umiejętności i zainteresowań uczestniczek projektu oraz wskazanie ich potrzeb i poziomu
zaangażowania w budowanie spójności lokalnej
4. Szkolenie kształtujące kompetencje uniwersalne i społeczne
5. Szkolenia zawodowe z zakresu filcowania, bukieciarstwa i florystyki z elementami decupage
6. Kiermasz prac uczestników projektu
Czy osoba posiada różnego typu zdolności np. manualne, kulinarne..( wymień jakie? )

ZEZWOLENIE
NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y …………………………….……………………………………….…,
zamieszkała/y……………………………………………………………………………………….…
oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie – bez ograniczenia w zakresie czasu,
miejsca lub liczby egzemplarzy przez Fundację Lilium, jak też przez partnera, który współpracuje
przy projekcie: „Być kobietą i matką – oto wyzwanie!” wizerunku mojego przedstawionego na
fotografiach i w materiałach filmowych wykonanych w czasie realizacji działań w ramach projektu:
„Być kobietą i matką – oto wyzwanie!”, w celu promocji i reklamy Fundacji, a w szczególności
projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach prasowych, na plakatach,
w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych należących do
Fundacji Lilium, itp.
Równocześnie

wyrażam

zgodę

na

zbieranie,

utrwalanie,

przechowywanie,

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla celów realizacji projektu:
„Być kobietą i matką – oto wyzwanie!” .
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Lilium z siedzibą Regimin 5A, 09461 Regimin;
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dania 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm. ) - dane osobowe są niezbędne do realizacji projektu pn.
„Być kobietą i matką – oto wyzwanie!” w Regiminie;
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu pn. „Być kobietą i matką – oto wyzwanie!” - programu wspomagającego rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych, ewaluacji, kontroli w ramach realizowanego projektu ,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014-2020 , realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia projektu pn. „ Być kobietą i matką – oto
wyzwanie!”.
5. Mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

.........…………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………..
CZYTELNY PODPIS

