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FORMULARZ    REKRUTACYJNY  
osoby   ubiegającej   się   o   udział   w   projekcie:  

„Plus   dla   wiedzy   i   doświadczenia   –   program   wsparcia   studentów   i   absolwentów  
pielęgniarstwa"  

 
Beneficjent   Radomska   Szkoła   Wyższa  

CZĘŚĆ   PIERWSZA   –   WYPEŁNIA   KANDYDAT  
L.p.   Lp.    

I  
Dane  

podstawowe  
kandydata/  
kandydatki  

1  Imię   
 

2  Nazwisko   
 

3  Płeć   
 

4  Wiek   
 

5  PESEL   
 

6  Wykształcenie   

II  
Dane  

kontaktowe  
kandydata/  
kandydatki  

1  Ulica   
 

2  Nr   domu   
 

3  Nr   lokalu   
 

4  Miejscowość   
 

6  Kod   pocztowy   
 

7  Gmina/powiat  
 

 

8  Województwo   
 

9  Telefon   komórkowy   
 

10  Adres   poczty   
elektronicznej  

 

 
III  

 
 
 
 
 
 
 

Dane  
dodatkowe  
kandydata/  
kandydatki  

 
 

 
 

1  
 
 

Jestem   studentem/   studentką   studiów  
stacjonarnych   I   stopnia   na   kierunku  
pielęgniarstwo   (zgodnie   z   ustawą   Prawo  
o   Szkolnictwie   Wyższym)   prowadzonych  
przez   Radomską   Szkołę   Wyższą   i  
rozpocząłem/rozpoczęłam   kształcenie   w  
roku   akademickim:  

2017/2018  
(październik 
)  

2017/2018  
(marzec)  

2018/2019  
(październi 
k)  

   

2  
 

Zamieszkuję   na   terenach   wiejskich   lub   w  
mieście   do   25   tys.   mieszkańców  

Tak   

Nie   
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3  
Wywodzę   się   z   gospodarstwa  
domowego   korzystającego   ze   świadczeń  
pomocy   społecznej  

Tak   

Nie   

 
 

4  
 
 

Posiadam   orzeczenie   o   stopniu  
niepełnosprawności  

Tak   

Nie   

5  Występowałem/am   na   konferencjach  
naukowych  

Tak   
Nie   

 6  Jestem   finalistą/ką   konkursów  
naukowych  

Tak   
Nie   

Czytelny   podpis   kandydata/kandydatki   na  
uczestnika   projektu   „Plus   dla   wiedzy   i  

doświadczenia   –   program   wsparcia   studentów   i  
absolwentów   pielęgniarstwa”  

 
 

Miejscowość,  
                                               data  

 

 
 

 
Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   do   celów   rekrutacji   do   projektu   „Plus   dla   wiedzy   i  
doświadczenia   –   program   wsparcia   studentów   i   absolwentów   pielęgniarstwa   ",    zgodnie   z  
Rozporządzeniem   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   (ogólne   rozporządzenie   o  
ochronie   danych).  

……………………………………….  
                                                                                                                 podpis  
 
Oświadczam,   że   zapoznałem/am   się   i   akceptuję    Regulamin   rekrutacji   i   uczestnictwa     w   projekcie    „Plus  
dla   wiedzy   i   doświadczenia   –   program   wsparcia   studentów   i   absolwentów   pielęgniarstwa ”    w   ramach  
Dział                                                                                                                podpis   ………………………………….  
 
 
Świadomy/a   z   odpowiedzialności   karnej   wynikającej   z   art.   233   Kodeksu   Karnego   oświadczam,   że   dane  
zawarte   w   niniejszej   ankiecie   są   zgodne   z   prawdą.  

……………………………………….  
                                                                                                                 podpis  

 

CZĘŚĆ   DRUGA   –   WYPEŁNIA   PRACOWNIK   RADOMSKIEJ   SZKOŁY   WYŻSZEJ  

1. Czy   kandydat   posiada   referencje   od   nauczycieli   akademickich?  Tak   
Nie   

2. Średnia   arytmetyczna   z   ocen   za   poprzedni   rok   akademicki   

PODPIS   PRACOWNIKA   RADOMSKIEJ   SZKOŁY   WYŻSZEJ   …………………………………………….  
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KLAUZULA   INFORMACYJNA  

Zgodnie    z    art.    13    ust.    1    i    2    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    (ogólne    rozporządzenie  
o    ochronie    danych)    (Dz.    Urz.   UE    L    119    z    04.05.2016,    str.   1),    dalej    „RODO”,    Radomska   Szkoła   Wyższa  
informuje,   że:   

1.    Administratorem     Pani/Pana     danych     osobowych     jest     Radomska   Szkoła   Wyższa    z   siedzibą    w   Radomiu  
przy    ul.   M,   Fołtyn   2    26-600    Radom.    Z    Administratorem    danych    można    się    skontaktować   poprzez       adres  
e-mailowy:       lukasz.kursy@rsw.edu.pl     lub       pisemnie       przekazując   korespondencję   na   adres   siedziby  
Administratora.   

2.    Przetwarzanie   Pani/Pana   danych   osobowych   odbywa   się   na   podstawie   art.   6   ust.   1   pkt   a   RODO:   −   w   celu  
prawidłowego   przeprowadzenia   procesu   rekrutacji   do   udziału   w   projekcie   „Plus   dla   wiedzy   i   doświadczenia   –  
program   wsparcia   studentów   i   absolwentów   pielęgniarstwa”.  

3.    Pani/    Pana    dane    osobowe    będę    przetwarzane    wyłącznie    w    celu    prawidłowego   przeprowadzenia   procesu  
rekrutacji   do   udziału   w   projekcie   „Plus   dla   wiedzy   i   doświadczenia   –   program   wsparcia   studentów   i   absolwentów  
pielęgniarstwa”,    w   szczególności      potwierdzenia      spełnienia   kryteriów   udziału   w   projekcie,   monitoringu,  
ewaluacji,   kontroli,   audytu   i   sprawozdawczości   oraz   działań   informacyjno-promocyjnych   w   ramach   Programu  
Operacyjnego   Wiedza   Edukacja   Rozwój   2014-2020.   

4.    Podanie   danych   jest   wymogiem   niezbędnym   do   realizacji   ww.   celu,   o   którym   mowa   w   pkt.   3.   Konsekwencje  
niepodania   danych   osobowych   wynikają   z   przepisów   prawa,   w   tym   uniemożliwiają   udział   w   procesie   rekrutacji   do  
udziału   projekcie   realizowanym   w   ramach   Programu   Operacyjnego   Wiedza   Edukacja   Rozwój   2014-2020.   

5.    Pani/       Pana       dane       osobowe       zostaną       powierzone       Instytucji       Pośredniczącej   –   Ministerstwu  
Zdrowia   z   siedzibą   w   Warszawie   przy   ul.   Miodowej   15,   00-952   Warszawa,     Ministrowi    właściwemu     do     spraw  
rozwoju      regionalnego,      pełniącego      funkcję      Instytucji      Zarządzającej      dla      Programu   Operacyjnego  
Wiedza    Edukacja    Rozwój    2014-2020,    z   siedzibą    w   Warszawie    przy    ul.   Wspólnej    2/4,    00-926    Warszawa  
oraz    podmiotom,    które    na   zlecenie    administratora    uczestniczą    w    realizacji    projektu.    Pani/   Pana     dane  
osobowe     mogą     zostać     również     powierzone     specjalistycznym     firmom,   realizującym     na     zlecenie  
Instytucji     Zarządzającej,     Instytucji     Pośredniczącej     oraz   administratora    ewaluacje,    kontrole    i    audyt    w  
ramach    Programu    Operacyjnego    Wiedza   Edukacja   Rozwój   2014-2020.   

6.    Pani/   Pana   dane   osobowe   mogą   zostać   udostępnione   organom   upoważnionym   zgodnie   z   obowiązującym  
prawem.   

7.    Dane   będą   przechowywane   przez   okres   niezbędny   do   realizacji   celu,   o   którym   mowa   w   pkt.    3,    do   momentu  
wygaśnięcia    obowiązku    przechowywania    danych    wynikającego    z   przepisów   prawa.   

8.    W    związku    z    przetwarzaniem    Pani/Pana    danych    osobowych    przysługują    Pani/Panu   następujące  
uprawnienia:   prawo   dostępu   do   swoich   danych   osobowych,   prawo   żądania   ich   sprostowania,   usunięcia   lub  
ograniczenia   ich   przetwarzania.   

9.   W    przypadku    powzięcia    informacji    o    niezgodnym    z    prawem    przetwarzaniu    danych,   przysługuje    Pani/  
Panu    również    prawo    wniesienia    skargi    do    organu    nadzorczego   zajmującego    się    ochroną    danych  
osobowych,    którym    jest    Prezes    Urzędu    Ochrony   Danych   Osobowych.   

10.   Pani/Pana    dane    nie    będą    podlegały    zautomatyzowanemu    podejmowaniu    decyzji    i    nie   będą   profilowane.   

11.   Pani/   Pana   dane   osobowe   nie   będą   przekazywane    do   państwa   trzeciego.   
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    ……………………………………………………………………………………………………   

    Podpis   osoby,   która   zapoznała   się   z   klauzulą   informacyjną  

Załącznik   nr   1   do   formularza   rekrutacyjnego  

⮚ Czy   ma   Pan/Pani   dodatkowe   potrzeby   organizacyjne,   np.   czy   potrzebna   jest   obsługa  
tłumacza   języka   migowego,   zestawy   wspomagające   słyszenie   lub    miejsce   na   sali  
wykładowej   na   wózek   inwalidzki?   Jeżeli   tak,   prosimy   o   wskazanie   potrzeby:  

 

 

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

 

 

 

………………………………………………  
(podpis   kandydata)  
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