Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – UMOWA
na szkolenia organizowane w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i
cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i katowickiej” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości,
Ministerstwo Sprawiedliwości, https://www.ms.gov.pl/pl/

A. DANE UCZESTNIKA
Imię *
Nazwisko *
PESEL *
Data urodzenia *
Wykształcenie *
Zawód * Proszę zaznaczyć
właściwe
•

sędzia

•

asystent sędziego

•

asesor sądowy

•

referendarz sądowy

B. DANE KONTAKTOWE
Województwo *

Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Poczta *
Ulica *
Numer budynku *
Numer lokalu *
Telefon komórkowy *
Adres e-mail *
Adres do korespondencji *

C. ADRES PRACY NA TERENIE APELACJI
Wybierz apelację *
Apelacja Krakowska
Apelacja Katowicka
Sąd *
NIP Zakładu pracy *
Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *

Kod pocztowy *
Poczta *
Ulica *
Numer budynku *
Nr lokalu *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail *

D. INDYWIDUALNE POTRZEBY KANDYDATA
Preferowany temat szkolenia (proszę zaznaczyć właściwe wybierając odpowiedz - TAK/NIE:
Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego dla asystentów
sędziów.
Prawo gospodarcze dla sędziów i asesorów orzekających w sprawach karnych.
Prawo rejestrowe i rejestr zastawów. Praktyczne stosowanie i problemy orzecznicze dla referendarzy.
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla sędziów i asesorów
orzekających w wydziałach cywilnych i gospodarczych.

Preferowane miejsce szkolenia*/Termin szkolenia*
KRAKÓW
KIELCE
NOWY SĄCZ
TARNÓW
KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA
CZĘSTOCHOWA
GLIWICE

ZAPOTRZEBOWANIE NA NOCLEG (PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE)
TAK
NIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALNĄ DIETĘ (PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE - TAK/NIE)

DIETA DLA DIABETYKÓW
DIETA WEGAŃSKA
DIETA WEGETARIAŃSKA
DIETA BEZGLUTENOWA
BEZ SPECJALNEJ DIETY

Specjalne potrzeby ze względu na niepełnosprawność (proszę podać jakie?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/-na:
1.
•
2.
•

•
•
•

3.
•
4.

Oświadczam, że: *
zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję jego warunki
Oświadczam, że:
spełniam i akceptuję wszystkie kryteria formalne dla Uczestników/Uczestniczek projektu określone Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „„Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i katowickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Pracuję (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie apelacji KRAKOWSKIEJ lub KATOWICKIEJ
tak
nie
Jestem sędzią, asesorem sądowym, referendarzem sądowym lub asystentem sędziego *
tak
nie
Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym *
tak
nie
Oświadczam, że: *
zostałem/am poinformowany/a, że zajęcia mogą odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania
Oświadczam, że:

•

•
•
5.
•

6.
•
7.
•
8.
•

zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów
powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i katowickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Deklaruję: *
uczestnictwo w otrzymanym wsparciu, równocześnie zobowiązuję się w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu
Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego dla osoby ubiegającej się o udział w projekcie „„Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji
krakowskiej i katowickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w projekcie
Oświadczam, że *
zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej
Oświadczam, że *
zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych
Oświadczam, że*
Zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Data……………………………………………………..

Podpis……………………………………………………..

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn.
„Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji
krakowskiej i katowickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn.
zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Szkolenia z zakresu
prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i
katowickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo
Sprawiedliwości,
Al.
Ujazdowskie
11
00-950 Warszawa P-33, beneficjentowi realizującemu projekt - PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Legionowa 28/101, 15-281 Białystok oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu – Advisio Poland Sp. z o.o., 36-002 Jasionka, Jasionka 954E, MDDP
Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K. Al. Jana Pawła II 25,00-854 Warszawa oraz innym powiązanym i
zaangażowanym w realizację projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy.
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię
(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia
udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w
zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i
spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
1

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu
została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1778, z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo
Sprawiedliwości,
Al.
Ujazdowskie
11
00-950 Warszawa P-33, beneficjentowi realizującemu projekt - PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Legionowa 28/101, 15-281 Białystok oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu – Advisio Poland Sp. z o.o., 36-002 Jasionka, Jasionka 954E, MDDP
Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty szkolenia@szkolenia-polska.pl.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

ZGODA PRACODAWCY NA UDZIAŁ PRACOWNIKA W SZKOLENIU
w ramach projektu
„Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i katowickiej” w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości

……………………………………
(pieczęć instytucji)
…………………………….
(miejscowość, data)
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani

……………………………………………………........................................................................
(imię i nazwisko)
jest pracownikiem
………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa i adres Sądu)
Jednocześnie deleguję pracownika do udziału w szkoleniu:
……………………………………………………………………………………………………………
(termin szkolenia, miejscowość)

Ja niżej podpisany:
a) Oświadczam, że wybrany rodzaj szkolenia wynika z potrzeb zajmowanego stanowiska pracy oraz wykonywanych obowiązków służbowych pracownika.

b) Przyjmuję do wiadomości, że szkolenie odbywa się w godzinach pracy wg harmonogramu i planu dnia szkoleniowego oraz że instytucja zgłaszająca pracownika nie ponosi kosztów uczestnictwa delegowanego pracownika
w projekcie.

………………………………………………….
Pieczęć i podpis

