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Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w VI turze projektu „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Oświadczam, że:  

1. Nie brałem udziału w I, II oraz IV turze praktyk w ramach projektu pozakonkursowego 

o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 

WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji praktykantów do VI tury praktyk w ramach 

projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku o udział w projekcie nie jest jednoznaczne 

z przyjęciem mnie do projektu. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu                                       

i sprawozdawczości projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych, zwanego RODO). 

 

 
Ciechanów, dnia …………….                                   …………..………………………………. 
                                                                                                                                                                  czytelny podpis studenta 


