
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

„Era handlowca – najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim” 

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-20-220/11 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza 

Imię (imiona)  

Nazwisko  Płeć:    □ K      □ M 

Adres e-mail  

PESEL  Tel. kontaktowy  

Ulica  Nr domu, 
mieszkania 

 

Kod pocztowy  Miejscowość  

Województwo  Powiat  

Obszar  
zamieszkania 

□ gmina miejska 
□ gmina wiejska 
□ gmina miejsko-wiejska 

Wykształcenie 

□ podstawowe 
□ gimnazjalne 
□ ponadgimnazjalne 
□ pomaturalne 
□ wyższe 

Informacja o wyborze rodzaju wsparcia w ramach projektu 

Szkolenie zawodowe dla kadry 
kierowniczej działów sprzedaży 

□ Menadżer działu handlowego  
– warsztaty dla kadry kierowniczej 

Szkolenie zawodowe dla 
pracowników - specjalistów do 
spraw sprzedaży (sprzedawców, 
przedstawicieli handlowych, 
pracowników działów handlu lub 
sprzedaży, itp.) 

□ Profesjonalny handlowiec 
- warsztaty dla pracowników firm sektora handlu i usług 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane  

zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
 

 

 

        ………….…………………………                                                           ………..…………………………….. 
                      Miejscowość, data                                                                          Czytelny podpis uczestnika projektu 



 

 

 

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 

 
Nazwa lub pieczęć 
przedsiębiorstwa  
 

 

Rodzaj przedsiębiorstwa □ mikro              □ małe               □ średnie               □ duże 

Branża 
□ rolno-spożywcza     □ maszynowa     □ drzewna   □ turystyczna                                    

□ bieliźniarska            □ inna, jaka ...…………………………… 

 
Zaświadczenie o zatrudnieniu 

 
Zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………… jest zatrudniona/y w wyżej 

wymienionym przedsiębiorstwie na stanowisku …………………………………………………….. 

na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia/umowy o dzieło/ spółdzielczej umowy o pracę/ 

mianowania/wyboru/powołania * od dnia …………………………………  

 
……….…………………….                                                        ………………………………………              
Miejscowość, data                                                                                                           Pieczęć i  podpis osoby upoważnionej  
                                                                                                                                         do reprezentowania przedsiębiorstwa  
* niepotrzebne skreślić  

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Era handlowca – najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Era handlowca – najbardziej poszukiwany 

zawód w woj. podlaskim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia informacji, wsparcia, realizacji projektu „Era 

handlowca – najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu.  

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 
 
……………………………………..                                                                                ……………………...………………………     
Miejscowość i data                                                                                                                       Czytelny podpis uczestnika projektu 


