REGULAMIN
udziału w projekcie
„Moja szansa w Polsce”

1. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa:
1.
Kryteria uczestnictwa w projekcie „Moja szansa w Polsce”.
2.
Procedurę rekrutacji osób uczestniczących.
3.
Prawa i obowiązki osób uczestniczących.
4.
Zakres wsparcia osób uczestniczących, w szczególności w odniesieniu do szkoleń.
2. Informacje ogólne
I.
Celem projektu „Moja szansa w Polsce” jest podniesienie umiejętności
podstawowych z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania
matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych cudzoziemców
z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce.
II.
Cel projektu „Moja szansa w Polsce” zostanie zrealizowany poprzez udzielenie
osobom uczestniczącym wsparcia obejmującego diagnozę potrzeb, szkolenia,
doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną.
III.
Projekt „Moja szansa w Polsce” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe
możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
IV.
Liderem projektu jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (dalej:
CASE). Partnerami projektu są Fundacja dla Somalii oraz Fundacja Ocalenie.
V.
W ramach projektu zbadane zostaną umiejętności podstawowe grupy 120
cudzoziemców. Spośród tej grupy, 80 osób objętych zostanie dalszym wsparciem w
ramach projektu.
VI.
Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie od marca do grudnia 2021 r. w
trzech, dwumiesięcznych cyklach. Jedna osoba uczestnicząca ma prawo skorzystać ze
wsparcia w ramach jednego cyklu.
VII.
Szkolenia prowadzone będą w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.

3. Kryteria uczestnictwa
Wsparcie w ramach projektu „Moja szansa w Polsce” jest skierowane do osób, które:
a) ukończyły 25. rok życia,
b) są cudzoziemcami i mają prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,
c) posiadają podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia
informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i

kompetencji społecznych (poziom nie wyższy niż 3 zgodnie z Polską Ramą
Kwalifikacji).
4. Proces rekrutacji
I.
Proces rekrutacji będzie się składać z trzech etapów:
Etap pierwszy: Zbieranie zgłoszeń i weryfikacja warunków formalnych.
Etap drugi: Wywiad wstępny i ocena umiejętności oraz motywacji osób zgłoszonych.
Etap trzeci: Przekazanie informacji zwrotnej oraz ustalenie zakresu wsparcia
edukacyjnego, doradczego i, w zależności od zapotrzebowania, psychologicznego.
II.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej za pomocą formularza
zgłoszeniowego dostępny jest pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/yalk03lv
W przypadku trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza, możliwe jest
uzyskanie pomocy w siedzibach partnerów projektu. W tym celu należy wcześniej
skontaktować się z Fundacją dla Somalii (tel. (22) 658 04 87; email: biuro@fds.org.pl;
adres: ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa,) lub Fundacją Ocalenie (tel. (22) 828 04
50; email: szansa@ocalenie.org.pl; adres: ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa).
III.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami polityki równości szans
kobiet i mężczyzn oraz zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
IV.
Pierwszy etap rekrutacji zostanie wstrzymany po zebraniu 120 zgłoszeń od osób,
które spełnią warunki formalne udziału w projekcie. W wyniku drugiego etapu
rekrutacji wybranych zostanie 80 osób, które objęte zostaną wsparciem w ramach
projektu. Na liście rezerwowej znajdzie się 20 osób.
V.
Wyniki procesu rekrutacji zostaną przekazane osobom, które brały udział w rekrutacji
w formie telefonicznej lub poprzez e-mail.
VI. Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach projektu będzie podpisanie
Indywidualnego Planu Wsparcia (dalej: IPW).
5. Prawa i obowiązki
I.
Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:
a) Skorzystania z bezpłatnych szkoleń, prowadzonych przez wykwalifikowanych
trenerów.
b) Bezpłatnego wsparcia doradczego, którego celem jest m.in. stymulowanie
zewnętrznej i wewnętrznej motywacji osoby uczestniczącej.
c) W razie zapotrzebowania – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia
psychologicznego, wspierającego proces uczenia się i budowania
umiejętności.
d) Bezpłatnej opieki nad dziećmi w trakcie szkoleń.
e) Uzyskania zaświadczenia o ukończeniu danego kursu oraz potwierdzenia
nabycia nowych umiejętności, pod warunkiem przystąpienia do procesu
sprawdzania i potwierdzania efektów uczenia się.
II.
Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązane są do:

a) Realizacji indywidualnego programu szkoleń, wsparcia doradczego oraz ew.
wsparcia psychologicznego, czyli tzw. IPW.
b) Przychodzenia na aktywności proponowane w ramach IPW w stanie nie
zaburzonym substancjami psychoaktywnymi.
6. Tematyka szkoleń
I.
W ramach projektu oferowane będą następujące szkolenia teoretyczne.
1. Szkolenie nr 1: Wiedza o kulturze Polski
(m.in. symbole, historia, położenie geograficzne Polski, przynależność do
organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny,
język polski i jego miejsce w świecie języków)
2. Szkolenie nr 2: Nie taki diabeł straszny, czyli instytucje w Polsce
(m.in. korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich
jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła,
korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy, sprawy zatrudnienia,
podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna)
3. Szkolenie nr 3: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce
(m.in. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę,
etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie – np.
komunikacja, asertywność, prezentacja)
4. Szkolenie nr 4: Pracuję w Polsce
(m.in. legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie,
formy zatrudnienia, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy,
zgłaszanie sytuacji problemowych, system podatkowy i rozliczanie PIT,
system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych)

II.

III.

5. Szkolenie nr 5: Finansowe ABC
(m.in. budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań
finansowych, konto w banku i inne produkty bankowe, podatki, paragony i
faktury, prawa konsumenta – reklamacje, odstąpienie od umowy)
Każda osoba uczestnicząca wybiera maksymalnie 3 szkolenia teoretyczne, w tym
jedno szkolenie ze szkoleń nr 1–2 oraz dwa ze szkoleń nr 3–5. Jedno szkolenie trwa
24 godziny dydaktyczne.
Po każdym szkoleniu teoretycznym zorganizowane zostaną dwa szkolenia
praktyczne, których celem będzie przećwiczenie nabytych umiejętności. Jedno
szkolenie praktyczne trwa 3 godziny zegarowe. Maksymalny wymiar wsparcia dla
jednej osoby uczestniczącej w ramach szkoleń praktycznych wynosi 18 godzin.

IV.
V.

Szkolenia teoretyczne w ramach projektu prowadzone są przez partnerów CASE w
ich siedzibach.
Każda osoba uczestnicząca w projekcie będzie miała możliwość przystąpienia do
procesu sprawdzania efektów uczenia się oraz ich potwierdzenia.

7. Harmonogram
Wstępny harmonogram wsparcia zostanie udostępniony osobom uczestniczącym po
zakwalifikowaniu się do projektu. Cykle szkoleniowe oraz harmonogram wsparcia mogą ulec
zmianie, co będzie uzależnione m.in. od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
8. Dodatkowe informacje
Lider projektu:
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
www.case-research.eu
tel.: (22) 206 29 00
e-mail: case@case-research.eu
Partnerzy projektu:
Fundacja dla Somalii
www.fds.org.pl
tel.: (22) 658 04 87
email: biuro@fds.org.pl
Fundacja Ocalenie
https://ocalenie.org.pl/
tel: (22) 828 04 50
email: cpc@cpc.org.pl

Załącznik 1
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
„Moja szansa w Polsce”
To jest formularz zgłoszeniowy do projektu „Moja szansa w Polsce”. Projekt „Moja szansa w Polsce” realizowany
jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu „Moja
szansa w Polsce” jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (www.case-research.eu), a Partnerami
i realizatorami szkoleń są Fundacja dla Somalii (www.fds.org.pl) oraz Fundacja Ocalenie (www.ocalenie.org.pl).
Celem projektu „Moja szansa w Polsce” jest podniesienie umiejętności podstawowych cudzoziemców z prawem
do legalnego zatrudnienia w Polsce. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom
umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności
cyfrowych i kompetencji społecznych poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo
oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną.
Ze wsparcia w ramach projektu „Moja szansa w Polsce” może skorzystać osoba, która:
1. ukończyła 25. rok życia,
2. jest cudzoziemcem i ma prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,
3. posiada podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania
matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych (poziom nie wyższy niż 3 zgodnie
z Polską Ramą Kwalifikacji).
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i wskazanie informacji, które pomogą nam podjąć decyzję o
zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji. Wniosek niekompletny zostanie odrzucony.
W przypadku trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza, możliwe jest uzyskanie pomocy w siedzibach
Partnerów projektu. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z:
Fundacją dla Somalii, tel. (22) 658 04 87, email: biuro@fds.org.pl, ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa
lub
Fundacją Ocalenie, tel. (22) 828 04 50, email: szansa@ocalenie.org.pl, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa
Szczegóły dotyczące projektu i zakresu wsparcia zawarte są w regulaminie udziału w projekcie, znajdującym się
na stronie Partnerów.
Część I. Dane zgłoszeniowe.
Wypełnienie tej części formularza jest obowiązkowe.
•

Imię i nazwisko:……………………………………………………………….

•

Obywatelstwo: ……………………………………………………………….

•

Data urodzenia: ……………………………………………………………….

•

Płeć: ……………………………………………………………….…………

•

Status prawny pobytu w Polsce (wybierz jedno):
o Obywatel UE lub EOG
o Status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca
o W trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej
o Pobyt rezydenta długoterminowego EU
o Zezwolenie na pobyt czasowy
o Zezwolenie na pobyt stały
o Wiza
o W trakcie postępowania legalizacyjnego
o Inny: podaj szczegóły
Nazwa, numer i seria dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca:
……………………………………………………………….

•
•

Podstawa prawa do zatrudnienia w Polsce i szczegóły (w tym numer dokumentu i szczegóły, jeśli nie
wynika to z posiadanego dokumentu pobytowego): ……………………………………………………………….

•

Wykształcenie:
o Podstawowe
o Średnie
o Wyższe

•

Numer telefonu: ……………………………………………………………….

•

Adres e-mail: ……………………………………………………………….

•

Wybierz języki komunikacji, które znasz na poziomie zaawansowanym (umożliwiającym pracę z Tobą w
tym języku):
o Polski
o Angielski
o Rosyjski
o Inny: jaki? (otwarte)

Część 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE
Wypełnienie tej części formularza nie jest obowiązkowe. Przekazane tu informacje nie będą miały wpływu
na proces rekrutacji, będą jednak przydatne dla organizacji realizujących projekt „Moja szansa w Polsce”.
W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” będziemy udzielać wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo
oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną. Wsparcie realizowane będzie od kwietnia do
grudnia 2021, w trzech dwumiesięcznych cyklach. Jedna osoba uczestnicząca w projekcie będzie mogła
skorzystać ze wsparcia w ramach jednego cyklu.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 szkoleń – w wymiarze 24 godziny dydaktyczne. Każdemu z 5
szkoleń teoretycznych zostaną podporządkowane 2 szkolenia praktyczne, trwające po 3 godziny zegarowe
każde. Oto krótki opis szkoleń teoretycznych:
•

Szkolenie nr 1: Wiedza o kulturze Polski
(m.in. symbole, historia, położenie geograficzne Polski, przynależność do organizacji
międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, język polski i jego miejsce w świecie
języków)

•

Szkolenie nr 2: Nie taki diabeł straszny, czyli instytucje w Polsce
(m.in. korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. służba zdrowia, urząd
pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy, sprawy
zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna)

•

Szkolenie nr 3: Podstawy poszukiwania pracy w Polsce
(m.in. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę, etapy procesu rekrutacji,
przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron,
umiejętności miękkie – np. komunikacja, asertywność, prezentacja)

•

Szkolenie nr 4: Pracuję w Polsce
(m.in. legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia,
obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, zgłaszanie sytuacji problemowych, system podatkowy
i rozliczanie PIT, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych)

•

Szkolenie nr 5: Finansowe ABC
(budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych, konto w banku i inne
produkty bankowe, podatki, paragony i faktury, prawa konsumenta – reklamacje, odstąpienie od
umowy)

W ramach projektu można będzie wziąć udział w maksymalnie 3 z 5 szkoleń teoretycznych. Szkolenia będą
odbywać się zarówno w dni powszednie, jak i weekendy. Grafik szkoleń nie jest jeszcze dokładnie znany.

Odpowiedz na pytania:
•

Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Jakie umiejętności (np. liczenia, obsługi komputera itd.) chcesz zdobyć biorąc udział w projekcie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Jakie masz dodatkowe obowiązki (np. praca, rodzina), które mogłyby utrudnić udział w projekcie i
szkoleniach?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Część 3. Oświadczenia i zgody.
Wypełnienie tej części formularza jest obowiązkowe.
 Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 Oświadczam, że Regulamin jest mi znany oraz uzyskałem/-am wszystkie niezbędne informacje dotyczące
projektu oraz sposobu udzielania wsparcia.

Z której organizacji chciałbyś/chciałabyś otrzymywać wsparcie?

Fundacja dla Somalii

Fundacja Ocalenie

Nie mam preferencji
• Klauzula informacyjna RODO
W związku z przystąpieniem do modelu pn. Moja szansa w Polsce 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:
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 2018 r. poz. 1431, 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 w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”,
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji modelu, Moja szansa w Polsce. w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa,
Al. Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa, Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa, Fundacja
Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 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.
Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi
związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.
6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach modelu.
8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w modelu przekażę Grantobiorcy dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji.
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w modelu udostępnię dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
13. Mogę skontaktować się u Grantobiorcy z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych
osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej case@case-research.eu lub z powołanym
przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej lub
iod@frse.org.pl lub iod@miir.gov.pl.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli
spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.

15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie
jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr modelu, data rozpoczęcia udziału w modelu, data zakończenia udziału w
modelu, 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”. Dla
tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej1.
 potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych
Dziękujemy za wypełnienie formularza!
W razie wątpliwości prosimy o ponowne przeczytanie Regulaminu oraz kontakt.
Lider projektu:
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
www.case-research.eu
tel.: (22) 206 29 00
e-mail: case@case-research.eu
Partnerzy projektu:
Fundacja dla Somalii
tel. (22) 658 04 87
email: biuro@fds.org.pl
ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
Fundacja Ocalenie
tel. (22) 828 04 50
email: szansa@ocalenie.org.pl
ul. Krucza 6/14A
00-537 Warszawa

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 w ramach Działania
1.3 lub 1.2.

