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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w Programie TalentA 2022 Polska 
 

 

 

 
 
 

CZĘŚĆ I – DANE PERSONALNE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU (KANDYDATA) 

1. Imię i nazwisko 

 

 

 

2. Adres zamieszkania  
 

Ulica/Miejscowość,  nr domu/nr lokalu 

 

 

 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy 
 

 

Gmina / Powiat / Województwo 
 

 

3. Adres do korespondencji  
(jeśli jest inny niż zameldowania) 
 
 
 

 

      

4. Telefon kontaktowy 
 

 

5. Adres e-mail 
 

 

 

 

 

 

Informacje wypełniane przez osobę przyjmującą formularz: 

Data przyjęcia formularza: 
      

Numer formularza: TalentA /…..  / 2022 
 

Podpis osoby przyjmującej formularz 
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CZĘŚĆ II – INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA FORMULARZA 

REKRUTACYJNEGO  

Spełnienie kryteriów 

udziału: 

(proszę zaznaczyć 

znakiem X 

w odpowiedniej kratce) 

 

a) jestem właścicielem / współwłaścicielem / domownikiem / 

pracownikiem* w gospodarstwie rolnym  

 

                  TAK                                NIE 

Nazwa gospodarstwa lub Imię i nazwisko właściciela  

 

…………………………………………………………………..…..… 

 

……………………………………………………………………….... 

 

b) jestem ubezpieczona w KRUS, 

 

 TAK                                NIE 

 

c) mieszkam w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 10 tyś 

osób; 

 TAK                                NIE 

 

 

d) mam ukończone 18 lat; 

 TAK                                NIE 

 

     * niepotrzebne skreślić 

*zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek z powyższych punktów automatycznie 

uniemożliwia wzięcia udziału w projekcie. 
 

CZĘŚĆ III – FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 

Deklaruję udział w projekcie 

 TalentA 2022 Polska w formie: 

 

 
 

 stacjonarnej 

 on – line 
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CZĘŚĆ IV – OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na udział w Projekcie TalentA 2022 Polska realizowanym przez Lokalna Grupę 

Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z Corteva Agriscience. 

 

2. Zapoznałam się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie i Akceptuje jego treść. 

 

3. Oświadczam, że:  

 nie jest podejrzana i/lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, 

 nie figuruje w rejestrze karnym za popełnienie przestępstwa umyślnego, jeżeli nie został on 

wymazany i usunięty w sposób przewidziany prawem, 

 nie piastują ani nie pełnię funkcji w organach publicznych i nie jestem urzędnikiem 

państwowym. 

 

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 119/1) wyrażam zgodę na 

gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom zaangażowanym 

w realizację projektu danych osobowych, w tym wykorzystanie danych osobowych, 

dobrowolnie podawanych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz w trakcie 

udziału w projekcie w ramach realizacji Projektu TalentA 2022 Polska przez Administratora 

Danych Osobowych - Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska", 

Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana, że wyrażoną zgodę mogę w każdym czasie 

wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.    

 

5. Przyjmuję do wiadomości, że:  

 dane zawarte w niniejszym Formularzu mogą być weryfikowane przez Beneficjenta,  

 złożenie nieprawdziwego oświadczenia może być potraktowane jako próba wyłudzenia 

środków rzeczowych i może podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania. 

 

6. Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………………………                                     ………………………………………… 
              Miejscowość, data                                                                                          Podpis  
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DECYZJA REALIZATORA 
 

Kandydat                SPEŁNIA   /   NIE SPEŁNIA           kryteria 

udziału w projekcie. 

 

UZASADNIENIE (jeśli nie spełnia) 

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

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

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

 

 

Kandydat ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ  / NIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ 

do udziału w projekcie. 

UZASADNIENIE (jeśli nie zakwalifikował się) 

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

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

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

 

 

Data ………………………… 

 

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

            Członek Komisji Rekrutacyjnej                          Członek Komisji Rekrutacyjnej                                                           

 


