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Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach,  

kursach doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych dla studentów UWM w projekcie  
pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 

 nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych dla studentów UWM w 
projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. 
Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.bip.uwm.edu.pl oraz www.zpr.uwm.edu.pl, a także w Biurze Projektu 
przy ul. Prawocheńskiego 9, Centrum Badań i Projektów (Stara Kotłownia). 

I. CZĘŚĆ WYPEŁNIANA PRZEZ KANDYDATA / KANDYDATKĘ 

DANE PERSONALNE 

Imię: ………....……………………………… Nazwisko: …………………………………………. 

Telefon kontaktowy:  
 
……….……………….. 

 
Adres e-mail: …………...…………………………. 
 
 
Nr albumu ……………………………….………... 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

  Jestem studentem Wydziału .……………………………………………………………… UWM 
w Olsztynie, na kierunku: …………………….……….………………………………… 

 

Studia:  I stopnia 

…….… z ……….. 
(który) z (ilu łącznie) 

 II stopnia 

…….… z ……….. 
(który) z (ilu łącznie) 

 jednolite magisterskie 

…….… z ……….. 
(który) z (ilu łącznie) 

Semestr: 

 

 

WNIOSKOWANY RODZAJ WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

 Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości  

 
 

 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNEGO UCZESTNICTWA KANDYDATA/KANDYDATKI 
W DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH  

( 3 punkty za każdą wykazaną aktywność ) – jeśli dotyczy 

Nie dotyczy 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

INFORMACJE NA TEMAT INNEJ AKTYWOŚCI KANDYDATA/KANDYDATKI NA UCZELNI 

Data wpływu: 
 

Prognozowany  termin 
zakończenia studiów 

przez Kandydat/ke 

 

Nr zgłoszenia: 
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np. NAUKOWA, ORGANIZACYJNA, SPOŁECZNA, KULTURALNA 
( 1 punkt za każdą wykazaną aktywność ) – jeśli dotyczy 

Nie dotyczy 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Wysokość średniej ważonej ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych programem ze 

wszystkich / z wybranych semestrów (……..) studiów poprzedzających semestr, w którym 

rozpocznie się realizacja wsparcia – jeśli dotyczy 

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

OŚWIADCZENIA 

1) Zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach 
doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych dla studentów UWM w projekcie pt. „Program 
Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17, akceptuję 
jego warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2) Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w Regulaminie. 

3) Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mailowy informacji związanych z projektem, w tym 
dotyczących rekrutacji.  

4) Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny –Dz.U. nr 88, 
poz.553 z 1997r. ze zmianami). 

 

 

……………………………           …………………………………………... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA             CZYTELNY PODPIS KANDYDATA / KANDYDATKI 

 
 

 

II. CZĘŚĆ WYPEŁNIANA PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ 

 

DECYZJA  
 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………….. 

 został/a zakwalifikowany/a do udzielenia wsparcia w ramach projektu  

 został/a zakwalifikowany/a do udzielenia wsparcia w ramach projektu, ale zgłoszenie 
zamieszczono na liście rezerwowej 

 nie został/a zakwalifikowany/a do udzielenia wsparcia w ramach projektu 

 

Uzasadnienie: 

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

Data: …………..…...… Podpis przewodniczącego komisji: ……….……………………………………. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w celu 
przystąpienia do rekrutacji do projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie” w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dnia 11.12.2017 r. 
zawartej w Warszawie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. 
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a 

o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie 
formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można pobrać ze strony: 
www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
 
 
 

……………………….………………………… 
(Czytelny podpis Kandydata / Kandydatki) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

I. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała 
Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.  
 
II. Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 
możecie Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz 
kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz 
e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na 
adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.  
 
III. Cele i podstawy przetwarzania: 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia procedury niezbędnej do wzięcia udziału 
w rekrutacji na szkolenia/kursy/warsztaty/wizyty studyjne 
w Projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko 
– Mazurskiego w Olsztynie”  
 
IV. Kategorie danych przetwarzania: 
Kategoriami przetwarzanych Państwa danych osobowych będą: 
imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,  
nr albumu, kierunek studiów oraz – jeśli dotyczy – 
informacja o aktywności w kołach naukowych i innych 
aktywnościach studenckich oraz średnia ocen 
 
V. Odbiorca danych: 
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione  instytucjom 
biorącym udział w finansowaniu/ dofinansowaniu realizowanego 
projektu, instytucjom uprawnionym do kontroli oraz jednostkom 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
zaangażowanym w realizację i rozliczanie projektu. 
 
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych: 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw  

trzecich (poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji 
międzynarodowych 
 
VII. Okres przechowywania danych: 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 
wskazany w umowie o finansowanie/ dofinansowanie Projektu 
„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie” (POWR.03.05.00-00-Z310/17-00) 
 
VIII. Przysługujące Państwu prawa:  
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 
przysługuje Państwu prawo do: 
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii,  
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) przenoszenia danych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
W celu realizacji swoich praw, prosimy Państwa o zgłoszenie 
przysługującego Państwu żądania Inspektorowi Ochrony 
Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na 
stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo 
przewidziane ku temu procedury. 
 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem 
przystąpienia do rekrutacji do projektu. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
udziału w procesie rekrutacji do projektu i tym samym brak 
możliwości zakwalifikowania do udziału w projekcie. 
 
X. Informacja o źródle danych  
Źródłem Państwa danych osobowych są dokumenty złożone 
w procesie rekrutacji oraz system USOS. 

 


