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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 

D
a
n

e
 k

o
n

ta
k

to
w

e
 U

c
z
e

s
tn

ik
a
 

 

Imię  Nazwisko 

Data urodzenia   PESEL 

Płeć Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) 

Wykształcenie:  

 Niższe niż podstawowe (ISCED 0)  Podstawowe (ISCED 1) 

 

 Gimnazjalne (ISCED 2)  Ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 

 Policealne (ISCED 4)  Wyższe (ISCED 5-8) 
 

Kraj                              Polska 

Województwo              Małopolskie Powiat 

Gmina Miejscowość 

Ulica Nr budynku 

Nr lokalu Kod pocztowy 

Telefon kontaktowy  E-mail 
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Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (studentka, bezrobotna, 

pracująca, rencistka) ………………………………………. 

Deklaruję gotowość podjęcia zatrudnienia (zaznaczają 

osoby ze statusem „bezrobotna”)      

 Tak  Nie 

Zawód  Miejsce pracy 

 (miejscowość i nazwa firmy) 

Jestem osobą należącą do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą 

obcego pochodzenia:  

 Tak  Nie 
 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

 

 Tak  Nie 
 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami: 

 Tak  Nie 
 

Jestem osobą w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej:  

 Tak  Nie 
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 Deklaruję udział we wsparciu:  

 proszę zaznaczyć X:           Cytolo

gia 

 Warsztaty edukacyjne 

Wyrażam chęć  uzyskania zwrotu kosztów 

dojazdu na miejsce badania: proszę 

zaznaczyć X:          

 

 Tak  Nie 

Jeśli zaznaczyła Pani TAK – proszę wypełnić 

Oświadczenie nr 1 na kolejnej stronie.  

Wyrażam chęć skorzystania ze wsparcia w 

zakresie opieki nad osobą zależną, którą się 

opiekuję: 

proszę zaznaczyć X:          

 Tak  Nie 

 

Jeśli zaznaczyła Pani TAK – proszę 

wypełnić Oświadczenie nr 2 na kolejnej 

stronie.  
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W związku z przystąpieniem do projektu „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki 

nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" oświadczam, że:   

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania wsparcia w ramach projektu i zobowiązuję się 

do jego stosowania, a także akceptuję zawarte w Regulaminie zasady 

2. Nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie, w którym formy 

wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla 

uczestnika  

3. Dane podane w formularzu są prawdziwe i jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej, w 

przypadku podania nieprawdziwych danych Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności 

karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

…..……………………………………… 

 

……………………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 
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 Pacjentka, która dzięki interwencji EFS zgłosiła się na badania profilaktyczne a 

która na podstawie SIMP nigdy nie wykonywała badań profilaktycznych w 

kierunku wykrycia raka szyjki macicy 

 Tak  Nie 
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 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

 Data zakończenia udziału w projekcie  

 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa  

 Tak  Nie 
 

 Rodzaj przyznanego wsparcia  

 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

 Data zakończenia udziału we wsparciu  

 

…………………………………………… 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA ZE STRONY 

BENEFICJENTA 

 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W 

PROJEKCIE 

Projekt „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 

 

Imię i Nazwisko  

PESEL            
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1. Zobowiązuję się do: 

 przestrzegania Regulaminu Projektu „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki 

nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" Nr RPMP.08.06.02-12-

0320/20 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.; 

 dostarczenia osobiście lub przesłania na adres Biura Projektu wymaganych w 

procesie rekrutacyjnym oświadczeń; 

 udziału w systemie przetwarzania danych osobowych obowiązującym w projekcie 

„Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka szyjki macicy" Nr RPMP.08.06.02-12-0320/20. 

 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych:  

 Tak  Nie 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedury 

rekrutacyjnej.  

4. Oświadczam, że:  

 Zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu „Realizacja Programu Zdrowotnego 

profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" Nr RPMP.08.06.02-

12-0320/20, zgodnie z wymogami spełniam warunki udziału i deklaruję chęć dobrowolnego 

uczestnictwa w ww. projekcie.  

 Zostałam/em poinformowana/y, że projekt nr „Realizacja Programu Zdrowotnego 

profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" Nr RPMP.08.06.02-

12-0320/20 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego.                                

5. Spełniam następujące kryteria dodatkowe: 

Jestem:  

 osobą, która na podstawie SIMP nigdy nie wykonywała badań profilaktycznych w 

kierunku wykrycia raka szyjki macicy, a która kwalifikuje się do udziału w programie; 

 osobą, która zamieszkuje w miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców, szczególnie na 

obszarach wiejskich; 

 osobą pracującą, uczącą się lub posiadającą miejsce zamieszkania na obszarze 

„białych plam” tj. z powiatów: proszowicki, tatrzański, miechowski, myślenicki, olkuski, 

limanowski, M.Tarnów.  

 osobą w przedziale wiekowym +50 lat;  

 osobą w trudnej sytuacji finansowej, o niskich dochodach – nieprzekraczających 634,00 

zł na osobę. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 
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Oświadczenie nr 1 – zwrot kosztów dojazdu 

Wnioskuję o zwrot kosztów przejazdów na trasie ………………………… - ………………………; 

liczba kilometrów ............. w dwie strony; zrealizowanych w dniach: ……………………………w 

łącznej kwocie…………………………zł. Łączna liczba przejazdów to…………… 

Oświadczam, że ww. koszty poniosłam w związku z moim udziałem w badaniu cytologicznym 

realizowanym w projekcie pt. „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej 

w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-12-0320/20. 

W załączeniu przedstawiam: 

- oryginał biletu (jednorazowego/okresowego) dokumentujący fakt przejazdu komunikacją 

zbiorową  i potwierdzający koszt przejazdu na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji 

wsparcia projektowego.  

 

Proszę o dokonanie refundacji: 

Nazwa i oddział banku: 

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

…… 

Numer mojego rachunku bankowego: 

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

…… 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

Oświadczenie nr 2 - wsparcie w zakresie opieki nad osobą zależną 

Wnioskuję o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną ilość godzin  - ………………………; 

zrealizowanych w dniu: ……………………………………… 

Oświadczam, że ww. koszty poniosłam w związku z moim udziałem w badaniu cytologicznym 

realizowanym w projekcie pt. „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej 

w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-12-0320/20. 

 

Proszę o dokonanie refundacji: 

Nazwa i oddział banku: 

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

Numer mojego rachunku bankowego: 

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

 

..……………………………………… 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Projekt „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-12-0320/20 
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W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Realizacja Programu Zdrowotnego 

profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-

12-0320/20 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy 

do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,  

2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006;  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;  

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi;  

3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 oraz pkt 2 będą przetwarzane wyłącznie w 

celu realizacji projektu pn. „Realizacja Programu Zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w 

kierunku wykrywania raka szyjki macicy" nr RPMP.08.06.02-12-0320/20, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi 

realizującemu projekt - Ośrodek Medyczny "OSTEOMED" S.C. Mirosław Szlachcic, Ewa Szlachcic 

ul. Kazimierza Wielkiego 57/4, 30-074 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu – SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Macieja 

Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków i Europejskie centrum Szkoleń i Dotacji Sp. z o. o. ul. Bukowska 

12/E1 32-050 Skawina. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje 
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dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na 

zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach 

RPO WM; 

5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia 

projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu  

i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później; 

6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a 

konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO; 

8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa; 

10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane; 

11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM 

odo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 

56, 30-017 Kraków; 

b) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR iod@miir.gov.pl; 

c) działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych WUP ochronadanych@wup-krakow.pl lub 

pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w 

Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków; 

12. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. Mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji; 

13. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 

statusu na rynku pracy; 

14. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)16. 

 

 

 

 

 

___________________________                                    ___________________________ 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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