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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym 
ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ REKRUTACJI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

w ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku 
Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 

Wypełnienie poniższego formularza jest jednoznaczne z: 
1. Wyrażeniem woli uczestnictwa w projekcie. 
2. Przyjęciem do wiadomości, że złożenie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 
projektu. 
3. Oświadczeniem, iż podane poniżej dane są zgodne z prawdą. 
4. Oświadczeniem, iż spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w projekcie. 
5. Oświadczeniem, iż zostałem/am poinformowany/a  o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
CZĘŚĆ I: INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

Dane kandydata 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Płeć   (zaznaczyć właściwe jako X )                          kobieta                         mężczyzna 

Dane kontaktowe 

Nr telefonu komórkowego  

Adres e-mail  

Kryteria udziału w projekcie 

Student/studentka: 

Tryb studiów    stacjonarne                         niestacjonarne 

Stopień studiów 

 Studia I stopnia (licencjackie)  

 Studia I stopnia (inżynierskie)  

  Studia II stopnia (magisterskie) 

Rok studiów 

  2 rok I stopień  

 3 rok I stopień  

 1 rok II stopień  

 2 rok II stopień  
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Semestr studiów: (dotyczy 
studiów inżynierskich) 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

Kierunek studiów  

Nr indeksu  

Obywatelstwo  

 

Uzasadnienie potrzeby 
wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia do Biura Projektu następujących dokumentów:  

o Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające tryb realizowanych studiów oraz zawierające informacje,  że 
do zakończenia kształcenia pozostają max. 4 semestry (obligatoryjne)  

o Kserokopia dokumentu tożsamości (dotyczy obcokrajowców) 
o Zaświadczenie o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że:  

o jestem/nie jestem osobą nieaktywną zawodowo (lub będę w momencie przystąpienia do pierwszej formy 
wsparcia w ramach projektu)  
o jestem/nie jestem osobą pracującą w innym obszarze niż realizowany przeze mnie program kształcenia 
(kierunek)  
o inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczam, że posiadam udokumentowany stopień niepełnosprawności:  

 
o Tak  
Czy w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności, potrzebne będą usprawnienia w czasie realizacji 
wsparcia?  
Jeśli tak, to jakie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
o Nie  
o Odmowa podania informacji  
 

Oświadczam, że:  

o Podejmowałem/am aktywności w zakresie podnoszenia kompetencji  w zakresie przedsiębiorczości w ciągu 
ostatnich 3 lat. 

o Nie podejmowałem/am aktywności w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w 
ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu dostępnym na stronie UEW. 

 
o Tak  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu "Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku": Klauzula 
informacyjna RODO: https://inqube.pl/klauzula-informacyjna-rodo-ue/  
(treść zgody zamieszczona jest pod formularzem)  

o Tak  

o Nie  
 
Pouczenie: Student/studentka ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, co 
wynika  z ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
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CZĘŚĆ II SAMOOCENA KOMPETENCJI STUDENTÓW i STUDENTEK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  
Prezentujemy poniżej kompetencje rozwijane w ramach doradztwa zawodowego. Prosimy o ich samoocenę w skali od 0 
do 5, przy czym:  
 
1 – bardzo nisko, mam zdecydowaną potrzebę rozwoju tej kompetencji  
2 – nisko, mam potrzebę rozwoju tej kompetencji  
3 – ani nisko, ani wysoko, ale mam potrzebę rozwoju tej kompetencji  
4 – wysoko, nie mam potrzeby rozwoju tej kompetencji, ale jestem otwarty na jej doskonalenie  
5 – bardzo wysoko, nie mam potrzeby rozwoju tej kompetencji  
0 – nie dotyczy, obecnie nie korzystam z tej kompetencji i nie potrzebuję jej rozwijać 

 

 0 1 2 3 4 5 

Oceń swoją wiedzę na temat form 
działalności gospodarczych oraz 
zakładania jednoosobowej 
działalności gospodarczej. 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

Oceń swoją wiedzę na temat 
zagadnień z obszaru prawa i 
finansów w działalności 
gospodarczej. 

            

Oceń swoją wiedzę na temat 
zagadnień z obszaru marketingu i 
PR oraz sprzedaży w działalności 
gospodarczej. 

            

Oceń swoją wiedzę na temat 
podatków i księgowości w 
obszarze prowadzenia działalności 
gospodarczej 

            

Oceń w jakim stopniu masz 
zdefiniowany swój własny pomysł 
na biznes 

            

Oceń, na ile potrafisz wskazać 
różnicę pomiędzy pracą „na 
etacie”, a prowadzeniem własnej 
firmy 
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Klauzula informacyjna RODO 
 

Ja niżej podpisana/ny: 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych koniecznych do realizacji projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem 
kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku”, nr POWR.03.05.00-00-ZR47/18. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Zostałam/em 
poinformowana/ny o tym, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-
345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl; 

 Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: 
iod@ue.wroc.pl; 

 Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i działań inQUBE Uniwersyteckiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, działającego na podstawie Uchwały 
nr 57/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą Uniwersytecki Inkubator 
Przedsiębiorczości, oraz realizowanych przez nie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych; 

 kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu, adres e-mail, 
nazwa podmiotu/miejsca zatrudnienia, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu; 

 odbiorcą Państwa danych osobowych będą: pracownicy inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
Władze Wydziałów, Rektor oraz Prorektorzy wraz z jednostkami podległymi; 

 Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
 Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy w ramach 

realizowanych kooperacji; 
 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r., poz. 1000) lub przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 

 nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu; 

 brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usług i działań inQUBE 
Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uniemożliwi 
udział w realizowanych przez nie projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych; 

 podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; 

  


