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ANKIETA REKRUTACYJNA
„Profesjonalne kadry mediów lokalnych”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1
A.

Dane podstawowe
1. Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Imiona:…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Płeć:

Kobieta 

Mężczyzna 

4. Data i miejsce urodzenia: ………….……….……. w ………………………………… wiek:…………………
5. Nr PESEL ……………………………………………
6. Nr NIP ………………………………………………
7. Adres zameldowania (z dowodu osobistego):
ulica ……………………………………………..………………… nr domu ……….…… nr lokalu ……….………
kod ……………………… miejscowość …………………………………… powiat ……………..…………………
województwo ………………………………………………………
B.

Dane kontaktowe
8. Adres korespondencyjny (wpisać jeśli jest inny niż zameldowania):
ulica ………………………………………………….…………… nr domu ……………… nr lokalu ……….….…
kod ……………………… miejscowość ………………………………..… powiat …………………………………
województwo…………………………………………………….…
9. Nr telefonu domowego………………………………………………………
10. Nr telefonu komórkowego …………………………………………………

11. Adres e-mail ……………………………………………………………………
C.

Dane dodatkowe
12. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 Tak

 Nie

13. Wykształcenie:
 brak

 podstawowe

 gimnazjalne

 ponadgimnazjalne (szkoła średnia)

 pomaturalne

 wyższe

14. Zawód wyuczony: ……………………………………………………………………………..……………..……..……
15. Zawód wykonywany: ……………………………………………………………………………..……………….………
16. Doświadczenie zawodowe w branży medialnej: ……………………………………………..….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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17. Obecne zatrudnienie
 mikroprzedsiębiorstwo

 duże przedsiębiorstwo

 małe przedsiębiorstwo

 organizacja pozarządowa

 średnie przedsiębiorstwo

 administracja publiczna

 inne ………………………………………
Nazwa firmy: ………………………………….……………………………………………………………….………
Adres:……………………………………………………………………………………….……………………….……
Branża: ………………………………………………………………………………….………………….……………
Zajmowane stanowisko: ………………………………………………………….………………….………….…
Forma zatrudnienia: ……………………………………………………………….………………….……………
D.

Zdobyciem jakich kwalifikacji jest Pan/Pani zainteresowany/a?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
 W przypadku zakwalifikowana mnie do udziału w projekcie „Profesjonalne kadry mediów lokalnych”w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 deklaruję udział we wszystkich działaniach kierowanych
do uczestników projektu.
 Będąc świadomą odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że podane przez mnie
dane osobowe i pozostałe informacje są zgodne ze stanem faktycznym (na podstawie art.233 §1 i 2 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1999 Kodeks Karny (Dz. U. 1997r. Nr 88, poz.553). W przypadku oświadczenia nieprawdy
zobowiązuję się do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.
 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpień 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź.
zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, monitoringu i ewaluacji projektu przez Projektodawcę oraz instytucje wskazane w systemie realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zastrzegam sobie prawo wglądu do moich danych osobowych i ich
poprawiania.
 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawnych pokrewnych z dnia 4 luty 1994r. (t.j. Dz.U.
2006r. Nr 90 poz. 631 z póź. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku oraz na
rozpowszechnianie przez Fundację Arteria wizerunku mojej osoby bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem
dowolnego medium.

Zabrze, dnia ……………………………

………………………………………………………………
Podpis uczestnika

Zabrze, dnia ……………………………

……………………………………………………………..
Podpis osoby przyjmującej ankietę
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