
 
 

 
 

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie 10.11.2018  

dotyczące wypracowania rekomendacji do modelowych programów realizacji praktycznej nauki 

zawodu 

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej 

Konkurs nr POWR. 02.15.00-IP.02-00-001/18 

                                         

Dane szkoły: 

Województwo: 
 

Nazwa Szkoły: 
 
 

Adres Szkoły 
 

Nazwa prowadzonych kierunków kształcenia (proszę właściwe zaznaczyć znakiem „X” w 
kolumnie obok 

Blacharz samochodowy 
 

 

Lakiernik samochodowy 
 

 

Mechanik motocyklowy 
 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 
 

 

Mechanik pojazdów samochodowych 
 

 

Technik pojazdów samochodowych 
 

 

 

Dane przedsiębiorstwa: 

Województwo: 
 

Nazwa Przedsiębiorstwa: 
 

Adres Przedsiębiorstwa: 
 

 



 
 

 
 

 

 

Dane uczestnika: 

1. Imię (imiona):  

2. Nazwisko: 

3 Data i miejsce urodzenia:  

4 PESEL:  

5 Adres zamieszkania:  

6 Adres poczty elektronicznej (e-mail):  

7. Telefon komórkowy:  

8. Aktualne miejsce pracy:  

9. Stanowisko:  

10. 

Wykształcenie ( nazwa uczelni, wydział, kierunek):  

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie wymagań koniecznych: 

Kryteria wymagań Opis spełnienia wymagań Ocena 

Minimum dwuletnie doświadczenie w 

zawodzie/ zawodach wchodzących w 

skład danej branży 

Proszę podać czas zatrudnienia/ 

stanowisko/miejsce/miejsca pracy/ 

zakres obowiązków w obecnym miejscu 

zatrudnienia/ 

 

 

Tak/Nie 

 



 
 

 
 

 

O wynikach rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz miejscu spotkania zostaną Państwo 

powiadomieni mailowo do dnia 07.11.2018 

□ Zobowiązuję się, że w dniu 10.11.2018 r. wezmę udział w spotkaniu, które 

dotyczy POWR.02.15.00-00-1019/18-00 „Dualny system kształcenia w branży 

motoryzacyjnej” w Warszawie.      

Formularz prosimy przesłać na adres sekretariat@pim.org.pl 

Wraz z podpisaniem formularza upoważniam Polską Izbę Motoryzacji z siedzibą w Warszawie 

(02-548), przy ul. Grażyny 13 do przetwarzania moich danych osobowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.) 

w szczególności w zakresie przeprowadzenia, niniejszego postępowania, realizacji umowy 

zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, realizacji projektu, w ramach 

którego przeprowadzane jest niniejsze postępowanie oraz udostępnienia tych danych na 

potrzeby sprawozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji.  

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych 

Wykonawcy jest Polska Izba Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (02-548), ul. Grażyny 13. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją zapytania 

ofertowego/umowy/projektu/formularzy. W razie takiej konieczności dane mogą być 

udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, realizującym 

lub kontrolującym projekt. Zamawiający informuje Wykonawcę, że przysługuje mu prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji ww. celów. 

 

 

 

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

               Imię i nazwisko     

 

 

mailto:sekretariat@pim.org.pl

