Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjna RODO oraz oświadczeniem
osoby aplikującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na opisanych w klauzuli
informacyjnej zasadach
Formularz do wypełnienia dostępny jest tu: bit.ly/OSM_PM_zgloszeniaMentee
Zapraszamy Cię do zgłoszenia się do programu “Odważ się mamo - program mentoringowy”
realizowanego przez Fundację mamo Pracuj, dzięki wsparciu Fundacji State Street Bank. Składa się on
z 4 sekcji, więc proszę przeznacz chwilę na jego spokojne wypełnienie.
Serdecznie zapraszamy Cię do wypełnienia formularza rekrutacyjnego!
Dzięki niemu będziemy mogły Cię lepiej poznać i dopasować działania do Twoich potrzeb.
Celem programu jest wzmocnienie oraz wsparcie kobiet z Krakowa oraz Gdańska i ich okolic
poszukujących pracy po przerwie związanej z wychowywaniem i opieką nad dziećmi oraz które
planują podnieść lub wzmocnić swoje kompetencje. Będziesz mogła pracować indywidualnie, jak i
grupowo oraz skorzystasz z dofinansowania kursu, który podniesie Twoje kompetencje.
Na co możesz liczyć, jeśli zgłosisz się do projektu?
Nasze wsparcie obejmujące:
* 12-15 indywidualnych spotkań online z Mentorem (w formule 1 na 1)
* dofinansowanie do wybranych kursów
* uczestnictwo w dwóch spotkaniach online ( inaugurujące oraz podsumowujące - chociaż może
podsumowanie uda nam się już zrealizować offline :))
* 2 webinary związane z poruszaniem się na nowym rynku pracy i szukaniem pracy
* półroczny, bezpłatny dostęp do Kursu online Mamo Pracuj
* wsparcie innych pracujących mam
* przestrzeń do zmiany i rozwoju
Przeczytaj regulamin, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące projektu i co ważne określa
to jak będziemy działać :)
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się
online, poprzez komunikator Skype lub Messenger.
Jeśli masz pytania pisz do Stasi: stasia.serwinska@mamopracuj.pl
lub do Ani: anna.labno@mamopracuj.pl
Adres e-mail
Twoje imię
Twoje nazwisko
Miasto zamieszkania
Twój nr telefonu Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe? (Opisz krótko ale treściwie :) czym się
zajmowałaś, na jakich stanowiskach byłaś zatrudniona)

Jaka jest Twoja aktualna sytuacja zawodowa? (napisz czy np. przebywasz na urlopie
macierzyńskim/wychowawczym, jesteś aktywna zawodowo, bezrobotna)
Czy planuje w najbliższym czasie wrócić na rynek pracy/szukać pracy a może już szukasz? :)
W jakich obszarach/branżach planujesz szukać/szukasz pracy?
Jakie są Twoje oczekiwania lub potrzeby związane z programem mentoringowym?
Jakie masz obawy, jakie widzisz wyzwania związane z Twoim uczestnictwem w programie
mentoringowym?
Czy brałaś już udział w programach mentorskich lub szkoleniowych? Jeśli tak, to proszę podaj
informację w jakich.
Czy jesteś gotowa pracować z wybraną mentorką realizując 12-15 spotkań?
Z którą z mentorek chciałabyś pracować - wybór nr 1 (wpisz imię i nazwisko)
Z którą z mentorek chciałabyś pracować - wybór nr 2 (wpisz imię i nazwisko)
Z którą z mentorek chciałabyś pracować - wybór nr 3 (wpisz imię i nazwisko)
Jakim kursem jesteś zainteresowana? - informacja w liście kursów, czyli załączniku do regulaminu
(Jeśli to kurs z obszaru, którego nie ma na naszej liście - proszę podaj obszar, tytuł i link do kursu :))
Jeśli zdecydujesz się na kurs, czy jesteś gotowa pokryć koszty wybranego przez siebie kursu online w
wysokości od 30 do 60% jego całkowitej ceny? (lista kursów do wyboru jest załącznikiem do
Regulaminu projektu)
Dlaczego to Ciebie mamy zaprosić do programu mentoringowego? :)
Zapoznałam się z regulaminem programu i akceptuję jego warunki :)

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej również „RODO”), FUNDACJA MAMO PRACUJ
informuje, że:
Administratorem Pani danych osobowych jest Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-693),
ul. Adama Bochenka 18/15, NIP 679 311 87 67.
Przetwarzane są Pani dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e- mail,
numer telefonu, PESEL oraz inne dane, które przekazuje Pani w związku z uczestnictwem w Projekcie.
Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy, na
podstawie RODO art. 6 ust. 1 b) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez
Administratora zobowiązań wynikających z Umowy.
Pani dane osobowe mogą być będą udostępniane: organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo odbiorcami
Pani danych osobowych będą pracownicy Administratora, jak i [KD1] firmy współpracujące z
Administratorem w zakresie czynności związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Panią z
Administratorem.
Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres
wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z zawartej
umowy, okres przechowywania dokumentów w celach archiwizacyjnych.
Posiada Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. We wszystkich
sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Pracownikiem
Odpowiedzialnym za Ochronę Danych przez e-mail: rodo@mamopracuj.pl

W przypadku ostatecznego zakwalifikowania do projektu, wyrażam zgodę na udostępnienie moich
danych mentorowi/mentorce, z którą będę pracować w czasie realizacji projektu.

