
       

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych” 
   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do projektu  

 „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych” 
 

Formularz Zgłoszeniowy kandydata/kandydatki na uczestnika/uczestniczkę projektu powinien być wypełniony 
elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) lub odręcznie (czytelnie) w języku polskim i czytelnie podpisany 
imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach. Warunkiem rozpatrzenia formularza jest wypełnienie wszystkich 
wymaganych pól. Należy zaznaczyć znakiem ‘x’ odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru (np. tak, nie). Każde 
pole powinno być wypełnione (zaznaczone tak lub nie).  
 
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza Zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie  „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych”. 
 
Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.  
 

Część I - Dane projektu 

1  Nazwa Beneficjanta  Fundacja Studio M6  

2  Partnerzy Gmina Miasto Toruń 

3  Tytuł projektu  „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych” 

4  Nr projektu  6/2021/CWBT 

 

Część II – dane kandydata/kandydatki do udziału w projekcie 

Dane osobowe Imię (imiona)  

Nazwisko  

Adres zamieszkania Miasto   

Dzielnica   

Kod pocztowy  

Ulica  

Dane kontaktowe Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres do 
korespondencji (jeżeli 
jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

Wykształcenie (należy 
zaznaczyć  X przy 
odpowiedniej pozycji)  

Brak  
Brak formalnego wykształcenia  

 

Podstawowe  
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 

 

Gimnazjalne  
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej 

 

Ponadgimnazjalne  
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie 
średnie lub zasadnicze zawodowe). 

 

Pomaturalne  
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na 

 



       

 

 

poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym. 

Wyższe  
Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, 
magisterium lub równorzędne) 

 

 

Część III – dane grupy inicjatywnej lub instytucji, w której zatrudniony jest (jest wolontariuszem lub 
członkiem) kandydat/kandydatka do udziału w projekcie 

Nazwa instytucji  

NIP  

KRS  

Typ instytucji 
(NGO, Regionalna lub 
Branżowa Izba 
Gospodarcza), grupa 
inicjatywna 

 

 Miasto  

Dzielnica   

Kod pocztowy  

Ulica  

Dane kontaktowe Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres do 
korespondencji (jeżeli 
jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

 

Część IV – uczestnictwo w wcześniejszych szkoleniach/kursach dofinansowanych ze środków Gminy 
Miasta Toruń 

NIE  

TAK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

JA NIŻEJ PODPISANY/A  
(imię i nazwisko uczestnika): 

 
 

OŚWIADCZAM,  że : 
 
 

1. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą, 
wynikającej z art. 233 § 1 oraz art. 297 Kodeksu karnego i przyjmuję do wiadomości, że 
informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje.  

2. Dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym, w tym wszystkie oświadczenia są 
zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/-am się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej”, akceptuję jego postanowienia, spełniam kryteria 
uczestnictwa określone w nim i w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie 
zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

4. Deklaruję swój udział w projekcie „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej”,  w przypadku 
zakwalifikowania mnie do udziału w nim.  

5.  Deklaruję uczestnictwo w określonych dla mnie formach wsparcia w projekcie, równocześnie 
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Realizatora projektu. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Studio M6 oraz 
Gminę Miasto Toruń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 
2135), 

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o współfinansowaniu projektu „Rozwój Wspólnot  
i Społeczności Lokalnej”,  ze środków Gminy Miasta Toruń 

8. Przyjmuję do wiadomości, że szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej bądź zdalnej. 
Do realizacji szkolenia w formie zdalnej wykorzystana będzie aplikacja Zoom lub podobna. 
Dla celów dokumentacyjnych spotkania będą rejestrowane, biorąc w nich udział wyrażam 
zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że  
w każdej chwili podczas szkolenia istnieje możliwość wyłączenia kamery i mikrofonu.  
 
 
 

 
Toruń, dnia              ……………………………………………………. 

Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 



       

 

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój Wspólnot i Społeczności 
Lokalnej”,  

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 

 

Ja, niżej podpisany/-a ______________________________________PESEL:  
świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie 

„Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej”, tj. 

1. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub umowy 

wolontariatu w* NGO z terenu Gminy Miasta Torunia; 

2. Jestem członkiem grupy inicjatywnej z terenu Gminy Miasta Toruń; 

 

 

 

 
Toruń, dnia                                      ……………………………………………………. 

           Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*zaznacz właściwe



       

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Rozwój Wspólnot i Społeczności 
Lokalnej 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej” 

Ja niżej podpisany/-a: 

 
 

Imię i Nazwisko 
 
 
deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej” 
współfinansowanym ze środków Gminy Miasta Toruń. 
Jednocześnie: 

1. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zasadach udziału w Projekcie „Rozwój 
Wspólnot i Społeczności Lokalnej” i zgodnie z wymogami jestem uprawniona/y do 
uczestnictwa w nim. 

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie udziału  
w Projekcie dostarczanych przez Fundacje Studio M6. 

3. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych po zakwalifikowaniu się do 
udziału w Projekcie.  

4. Oświadczam, że spełniam kryteria grupy docelowej określone w Regulaminie rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie. 

5. Oświadczam, że przystępuję do Projektu z własnej woli i inicjatywy. 

6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Rozwój Wspólnot  
i Społeczności Lokalnej” jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń. 

7. Oświadczam, że zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w Projekcie. Jednocześnie 
oświadczam, iż w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie, nie będę 
wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do jednostek realizujących Projekt związanych  
z procesem naboru. 

8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
prawdziwe. Zostałam/em poinformowany, iż mogę zostać pociągnięta/y do 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z 
późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu.  

 
 
 
 
Toruń, dnia                        ……………………………………………………. 

Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 
 



       

 

 

Załącznik 4                                 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Fundacji Studio M6, 

reprezentowany przez Artura Kanieckiego (Wiceprezesa), zwany dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2) Kontakt z administratorem: 

• Tel: +48 56 6111020 

• E-mail: fundacja@studiom6.pl 

• Listownie: ul. Mostowa 6, 87-100 Toruń. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu oraz jego ewaluacji  

i nie będą dalej udostępniane w żadnej formie; 
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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/W (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych); 

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji projektu, w przypadku niepodania danych 
niemożliwe jest zawarcie umowy uczestnictwa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu; 
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej i papierowej  

w biurze Administratora przez czas realizacji projektu oraz ewaluacji efektów projektu. Po 
zrealizowaniu w/w działań Pana / Pani dane osobowe zostaną trwale usunięte.  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 
osobowych, którym jest Wiceprezes Zarządu Fundacji Studio M6, do celów realizacji  
i ewaluacji Projektu; 

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą; 
3) Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 
 

mailto:fundacja@studiom6.pl


       

 

 

 


