
 

  

 

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do 

przetwarzania/Перелік персональних даних учасників проекту, 

доручених для обробки 

 

1. Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020/Дані учасників проектів 

RPO WSL 2014-2020 

- zakres zgodnie z załącznikiem nr I do 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. U. UE. z 

2013 r. L 347/470)/перелік згідно з додатком № I до Регламенту Європейського 

парламенту та Ради (ЄС) № 1304/2013 від 17 грудня 2013 р. Про Європейський 

соціальний фонд та скасування Регламенту Ради (WE) № 1081/2006 (Офіційний 

вісник Європейського Союзу від 2013 р. L 347/470) 

 

Dane 
uczestnika/ 

Дані учасника 

1 Imię/Ім'я  

2 Nazwisko/Прізвище  

3 PESEL/PESEL  

4 Kraj/Країна  

5 Rodzaj uczestnika/Тип учасника  

6 Nazwa Instytucji/Назва інституції Nie dotyczy 

7 Płeć/Стать                   

8 Data urodzenia/Дата народження  

9 
Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu/Вік на момент приєднання 
до проекту 

 

10 Wykształcenie/Освіта  

Dane 
kontaktowe 
uczestnika/ 

Контактні дані 
учасника 

11 Kraj/Країна  

12 Województwo/Воєводство/область  

13 Powiat/Повіт  

14 Gmina/Гміна  

15 Miejscowość/Населений пункт  

16 Ulica/Вулиця  

17 Nr budynku/№ будинку  

18 Nr lokalu/№ квартири  

19 Kod pocztowy/Поштовий індекс  

20 
Obszar wg stopnia urbanizacji 
(DEGURBA)/Площа за ступенем 
урбанізації (DEGURBA) 

- 

21 
Telefon kontaktowy/Контактний 
телефон 

 

22 Adres e-mail/Адреса e-mail  

Szczegóły  
i rodzaj 

wsparcia/ 
23 

Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie/Дата початку участі в 
проекті 

 



 

  

Особливості  
та вид 

підтримки 
24 

Data zakończenia udziału w 
projekcie/Дата закінчення участі в 
проекті 

 

25 

Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu/ 
Статус особи на ринку праці у 
момент приєднання до проекту 

 

26 

Planowana data zakończenia 
edukacji w placówce edukacyjnej, w 
której skorzystano ze 
wsparcia/Запланована дата 
закінчення навчання в 
навчальному закладі, де було 
використано підтримку 

Nie dotyczy 

27 
Wykonywany zawód/Обіймана 
посада 

 

28 
Zatrudniony 
w/Працевлаштований/а в 

 

29 

Sytuacja (1) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie/ 
Ситуація (1) особи на момент 
закінчення участі в проекті 

- 

30 

Sytuacja (2) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie/ 
Ситуація (2) особи на момент 
закінчення участі в проекті 

- 

31 
Inne rezultaty dotyczące osób 
młodych/Інші результати, які 
стосуються молодих осіб 

Nie dotyczy 

32 

Zakończenie udziału osoby w 
projekcie zgodnie z zaplanowaną 
dla niej ścieżką 
uczestnictwa/Закінчення участі 
особи в проекті згідно з 
запланованою для неї стежкою 
участі 

 

33 
Rodzaj przyznanego wsparcia/Вид 
призначеної підтримки 

-  

34 
Data rozpoczęcia udziału we 
wsparciu/Дата початку участі в 
підтримці 

- 

35 
Data zakończenia udziału we 
wsparciu/Дата закінчення участі в 
підтримці 

- 

36 
Data założenia działalności 
gospodarczej/Дата відкриття 
господарської діяльності 

Nie dotyczy 

37 

Kwota przyznanych środków na 
założenie działalności gospodarczej/ 
Сума коштів, виділених на 
створення бізнесу 

Nie dotyczy 

38 
PKD założonej działalności 
gospodarczej/ПКД налагодженої 
підприємницької діяльності 

Nie dotyczy 

Status 
uczestnika 

39 
Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 

TAK/NIE 



 

  

projektu w 
chwili 

przystąpienia 
do projektu/ 

Статус 
учасника 
проекту  

на момент 
приєднання  
до проекту 

osoba obcego pochodzenia/Особа, 
яка належить до національної чи 
етнічної меншини, мігрант, особа 
іноземного походження 

40 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań/Бездомна особа або 
постраждала від позбавлення 
доступу до житла 

TAK/NIE 

41 
Osoba z 
niepełnosprawnościami/Особа з 
обмеженими можливостями 

TAK/NIE 

42 
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej/Особа з іншим 
соціальним недоліком  

TAK/NIE 

43 

Przynależność do grupy docelowej 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014-2020 
/ Zatwierdzonym do realizacji 
wnioskiem o dofinansowanie 
projektu/Належність до цільової 
групи відповідно до Детального 
опису пріоритетів Оперативної 
програми Регіональна оперативна 
програма Сілезького воєводства 
2014-2020 / Затверджено до 
реалізації заявку на фінансування 
проекту 

TAK 

 

 

 

 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA/НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ 
ТА ДАТА 

CZYTELNY PODPIS  
UCZESTNIKA PROJEKTU**/ЧІТКИЙ ПІДПИС 

УЧАСНИКА ПРОЕКТУ 

 


