FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Ja w Internecie”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
w ramach projektu pt „Ja w internecie”

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się
z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dostępny na stronie www.zbaszyn.pl oraz
w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu i Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu)

I. Dane osobowe kandydata:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
E-mail
Wiek
Miejsce zamieszkania
Jestem osobą bezrobotną
Jestem osobą niepełnosprawną

MIASTO
TAK
TAK





WIEŚ
NIE
NIE





Proszę wskazać znak „X”

II. Miejsce szkolenia
o
o
o
o
o

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu
Szkoła Chrośnica
Szkoła Łomnica
Szkoła Nądnia
Szkoła Nowa Wieś Zbąska

III. Jaki dzień tygodnia na przeprowadzenie kursu byłby dla Pani /Pana odpowiedni:
o poniedziałek-piątek
o sobota

Projekt pt. „Ja w internecie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa.

IV. Jaką godziną kursu byłaby Pani/Pan zainteresowana:
o 9.00-12.00
o 14.00-17.00
o 17.00-20.00
V. Rodzaj kursu
Proszę wskazać z poniższych obszarów tematycznych 1 moduł podstawowy i 2 moduły jako wybór drugi.

Nazwa szkolenia

Wybór
podstawowy

Wybór
uzup. I

Wybór
uzup. II

Rodzic w Internecie
Mój biznes w sieci
Moje finanse i transakcje w sieci
Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową (blog)
Rolnik w sieci
Kultura w sieci
Proszę wskazać znak „X” przy wybranej nazwie szkolenia

III. OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Oświadczam, że dane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.
Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a), że projekt pt. „Ja w internecie” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapewnienia właściwej organizacji zajęć
szkoleniowych
 zamieszczenie wizerunku (zdjęcia, nagrania wideo) w celach promocyjnych, informacyjnych,
dokumentacyjnych i sprawozdawczych
Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rekrutacyjnych są przetwarzane zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną(Dz.U. 2017 poz.1219 z późn. Zm.)

……………………………………

………………………………………..

Miejscowość, data

Podpis uczestnika

