
 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie                                                                     

„Grupa Pomocy Humanitarnej” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PROJEKTU 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Realizator Projektu 
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Tytuł projektu „Grupa Pomocy Humanitarnej” 

Numer umowy 212/II/2019 

Instytucja pośrednicząca 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

 

 

Wpłynęło dnia (wypełnia pracownik/ca)                                                                      

 

 

 

Podpis osoby przyjmującej  (wypełnia 

pracownik/ca):                                                    
 

 

 II. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI: 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia  

PESEL  

Płeć        [...] KOBIETA   [...] MĘŻCZYZNA 

Telefon kontaktowy 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

 
Adres zamieszkania: 

Województwo  

Powiat  
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Gmina  

Miejscowość   

Kod pocztowy  

Ulica; numer budynku/lokalu  

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Miejscowość   

Ulica; numer budynku/lokalu  

Kod pocztowy:  

 

Obywatelstwo  

Wykształcenie 

 

Nazwa ukończonej szkoły/uczelni 

 



 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 

Dodatkowe umiejętności 

 

Ukończone kursy, szkolenia 

 

Obecne miejsce pracy/nauki 

 

 
 

Oświadczenie kandydata o niekaralności. 
 
 
Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………..  

zamieszkały/a ………………………………………………………………………  

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………… Nr ……………………  

wydanym przez ……………………………………………………………………….  

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych  zeznań  oświadczam, że nie byłem/am   karany/a  za  przestępstwa  popełnione umyślnie 

(w tym przestępstwa skarbowe). 

 

 
 
 
……………………………………    ………………………………….. 
 (miejscowość, data)               (podpis)  
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI 

 
 

1. Zapoznałam(-em) się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie realizacji Projektu i 
akceptuję jego treść. 

2. Jestem świadoma(-y), że złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 
udziału w Projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w 
zakresie niezbędnym dla realizacji projektu „Grupa Pomocy Humanitarnej”. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), do 
celów promocyjnych, na przykład w opracowywanych raportach, na stronie internetowej Projektu.   

5. Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.  

 
        …………..………………..………………. 
                    Czytelny podpis  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w 00-561 
Warszawa ul. Mokotowska 14. 

2. inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy: 
iod@pck.org.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Grupa Pomocy Humanitarnej”. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem regulaminowym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 
uczestnictwa w projekcie „Grupa Pomocy Humanitarnej”. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim – Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Odbiorcami danych mogą być 
także inne instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 
 
 
……………………………………………                                       …..………………………………….. 

 /Miejscowość, data/     Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
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Opinia Komisji Rekrutacyjnej: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Kandydata KWALIFIKUJE SIĘ / NIE KWALIFIKUJE SIĘ* do wzięcia udziału w projekcie 

* właściwe zakreślić 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

……………………………………..…………………………                                             

……………………………………..………………………… 

……………………………………..…………………………                                                              

 
 
……………………………………………                   

 /Miejscowość, data/      


