Data wpływu:
Uzupełnia pracownik biura projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„REAKTIV50+ - model zarządzania efektywnością pracowników”
DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Składając niniejszy formularz potwierdzam chęć udziału w projekcie „REAKTIV50+ - model zarządzania
efektywnością pracowników” na zasadach określonych w Regulaminie projektu i zobowiązuję się do
potwierdzenia tego faktu w umowie uczestnictwa w projekcie.

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI
Pełna nazwa instytucji
Status*
(proszę wskazać zg z definicją
poniżej)

Organizacja pozarządowa

Instytucja Rynku Pracy

NIP
Nr dokumentu rejestrowego
(jeśli dotyczy – KRS)
Osoba/y upoważniane do
reprezentacji podmiotu
(zgodnie z dokumentem
rejestrowym

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI
Województwo
Gmina
Miejscowość
Nr domu

Powiat
Kod pocztowy
nr lokalu

Ulica
Tel. Kontaktowy
Adres e-mail
Adres strony www
KRYTERIA UDZIAŁU

Profil działalności

organizacja nie posiada żadnych wzmianek związanych ze wsparciem /
działaniami na rzecz przedsiębiorców w ofercie, statucie bądź profilu
działalności,
organizacja posiada wzmianki związane ze wsparciem / działaniami na rzecz
przedsiębiorców w ofercie, statucie bądź profilu działalności,
organizacja posiada wzmianki związane ze wsparciem / działaniami na rzecz
przedsiębiorców oraz w obszarze zarządzania wiekiem w ofercie, statucie bądź
profilu działalności,
organizacja posiada wzmianki związane ze wsparciem / działaniami na rzecz
przedsiębiorców i efektywności pracowników, w tym w kontekście
zarządzania wiekiem w ofercie, statucie bądź profilu działalności
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Liczba zrzeszonych
pracodawców
Obszar prowadzenia
działalności

organizacja nie zrzesza pracodawców
organizacja zrzesza do 10 pracodawców
organizacja zrzesza do 20 pracodawców
organizacja zrzesza powyżej 20 pracodawców
Polska

Polska i zagranica

inne

SŁOWNIK I DEFINICJE
1. Instytucja Rynku Pracy (wg MRPiPS) - Instytucje rynku pracy realizują zadania państwa w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Instytucje rynku pracy to:
1. Publiczne służby zatrudnienia - tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi
urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami
wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
2. Ochotnicze Hufce Pracy.
3.Agencje zatrudnienia – są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej
4. Instytucje szkoleniowe – są to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych
przepisów edukację pozaszkolną.
5. Instytucje dialogu społecznego - są to organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy:
organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe
współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji
zadań określonych ustawą.
6. Instytucje partnerstwa lokalnego - są to instytucjami realizującymi inicjatywy partnerów rynku pracy,
tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą i wspieranymi przez organy samorządu
terytorialnego.
7. Inne podmioty wspierające działania instytucji rynku pracy to m.in. gminne centra informacji,
akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się
problematyką rynku pracy.
2. Organizacja pozarządowa (zg z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizacje
pozarządowe to osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy z siedzibą w
Bydgoszczy przy ul. Długiej 34.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
− listownie na adres: 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34
− przez e-mail: biuro@pte.bydgoszcz.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem formularza rekrutacyjnego będą przetwarzane w następujących celach:
− prowadzenie procesu rekrutacji do projektu
− ocena formalna i merytoryczna kandydata na uczestnika projektu
− kontakt w celu poinformowania o wynikach rekrutacji
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
− niezbędność do przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacji do projektu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
− niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia poprawnego formalnie formularza rekrutacyjnego.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
− podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
− organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
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7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez
który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
− okres realizacji projektu,
− przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
− okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
− dostępu do swoich danych osobowych,
− żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
− żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
− żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy
też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
− przenoszenia swoich danych osobowych,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Świadoma/-y odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych i
oświadczeń
Oświadczam, że zawarte w formularzu dane są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i
oświadczeń zawartych
w formularzu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „REAKTIV50+
- model zarządzania efektywnością pracowników” i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w przypadku
zakwalifikowania do udziału w projekcie.
Oświadczam, że podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu jest aktywny i zobowiązuję się, że będę
za pośrednictwem telefonicznym i poczty elektronicznej odbierać na bieżąco informacje dotyczące udziału w
rekrutacji, w tym w szczególności informacje dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania się do
udziału w Projekcie.

data i podpis osób upoważnionych do
reprezentowania

…………………………………………………………………………………………
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