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           Załącznik Nr 1  
                 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

 
formularz rekrutacyjny kandydata do projektu 

 
„UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”,  

nr POWR.03.05.00-00-A031/21. 
 

Kadra dydaktyczna, zarządcza i administracyjna 
 

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego kandydata do Projektu należy zapoznać się  

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

„UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”.  

Tytuł i numer projektu: 
UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, nr POWR.03.05.00-00-A031/21 

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imię/Imiona i Nazwisko   

Adres poczty elektronicznej 
(e-mail) 

                               @uekat.pl 

Płeć □    Kobieta □   Mężczyzna 

Do jakiej kadry Pan/Pani 
należy? 

□ Kadra administracyjna 

□   Kadra dydaktyczna 

□    Kadra zarządcza 

Jednostka organizacyjna  
Posiadam orzeczenie 

właściwego organu lub inny 
dokument, przewidziany 
odrębnymi przepisami, 

potwierdzający 
niepełnosprawność 

□     TAK □       NIE 

Oświadczam, że nie jestem 
przeszkolony/a w obszarze 
tematycznym związanym  

z niepełnosprawnością 

□     TAK □       NIE 

Proszę o wybranie 
interesującej tematyki i 

terminu szkolenia 
 
 
 
 
 

1. Szkolenia dla kadry dydaktycznej:  

□ W świecie różnorodnych możliwości - zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności  

- grupa 1 - data …. 

- grupa 2 - data …. 
(…) 
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Proszę o wybranie 
interesującej tematyki i 

terminu szkolenia 

□ Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim 
- grupa 1 - data …. 
- grupa 2 - data …. 
(…) 

□ Praca z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego 

- grupa 1 - data …. 
- grupa 2 - data …. 

□ Praca z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

- grupa 1 - data …. 

□ Poznanie zasad projektowania uniwersalnego 

- grupa 1 - data …. 
- grupa 2 - data …. 
(…) 

□ Adaptacja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej na zajęcia ze 

studentami z niepełnosprawnością wzroku 
- grupa 1 - data …. 
- grupa 2 - data …. 
(…) 

□ Jak zwiększyć dostępność spotkania online oraz elementy e-learningu 

- grupa 1 - data …. 
- grupa 2 - data …. 
(…) 
2. Szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządczej: 

□ Kurs języka migowego dla kadry administracyjnej (kurs jedynie dla kadry 

administracyjnej) 
- grupa 1 - data …. 

□ Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim 

- grupa 1 - data …. 
- grupa 2 - data …. 
(…) 

□ Dostosowanie materiałów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

wzroku i słuchu 
- grupa 1 - data …. 

□ Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim 
- grupa 1 - data …. 
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OŚWIADCZENIA 

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji i udziału w Projekcie „UEKat dostępny – program wsparcia procesu 
kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję 
wszystkie postanowienia ww. Regulaminu. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych. 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia 
dla osób ze szczególnymi potrzebami”. 

4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza rekrutacyjnego kandydata do Projektu nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wznosił/a 
żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora Projektu – UE w Katowicach.  

5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich wybranych przeze mnie formach wsparcia w Projekcie, równocześnie 
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 
Realizatora Projektu. 

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.   
7. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym  
oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym kandydata do Projektu są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………..…… 
Data i podpis kandydata 
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Klauzula informacyjna dla Kandydata do projektu: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Może się Pani/Pan 

skontaktować z administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice; 

2) przez e-mail: kancelaria@ue.katowice.pl. 

 

Inspektor ochrony danych 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych, może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych, w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice; 

2) przez e-mail: iod@ue.katowice.pl. 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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):  

Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do projektu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do projektu będą umieszczane na listach rezerwowych, celem 

ewentualnego przeniesienia na listę zakwalifikowanych, pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę wytypowaną  

w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

będą one przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, chyba, że przepis prawa zezwala na ich dalsze 

przechowywanie. 

 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacyjnej do projektu; 

2. prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych; 
3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 
4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 
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8. nieprzekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  
o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora, 

9. przetwarzanie danych osobowych wymienionych w Karcie uczestnika projektu. 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej: 

 

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych (podanych  

w niniejszym formularzu rekrutacyjnym) przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, 

w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do przedmiotowego projektu. 

 

*niepotrzebne skreślić (w momencie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak 

możliwości zakwalifikowania do projektu) 

 

 

 

 

________________________ _______________________ 

                    data czytelny podpis kandydata 

 

 


