
 

 

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

 

 

 

  

 
Projekt Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl
centrala: +48 81 537 51 00, fax: +48 81 533 36 69, 537 51 02

NIP: 712-010-36-92 | REGON: 000001353

Data wpływu  

……………………………………..  

wypełnia osoba przyjmująca 

formularz 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE 

(Formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

w ramach projektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 

Dane dotyczące uczestnika 

Imię:  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Adres (do korespondencji)  

Ulica  

Nr domu  

Numer mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Miasto  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres email  
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Jestem zainteresowany/a udziałem w zajęciach wyrównawczych z: 

�  matematyki �  informatyki 

 

Proszę wpisać przedmioty jakie Pan/i zadawał/a maturze  oraz uzyskane z nich wyniki  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, przez 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, do 

celów realizacji projektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). 

 

 

…………………………………………      ……………………………………… 

Miejscowość, data        Podpis czytelny 
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Oświadczam, że: 

1. Oświadczam, że jestem studentem/ką studiów międzykierunkowych „Matematyka i Finanse” 

naboru 2012/2013r. i wyraziłem chęć udziału w projekcie Nowe studia międzykierunkowe 

„Matematyka i Finanse”. 

2. Zgłaszam chęć udziału w zajęciach wyrównawczych w projekcie Nowe studia 

międzykierunkowe „Matematyka i Finanse”, współfinansowanym przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami udziału w w/w zajęciach wyrównawczych  

i zgodnie z wymogami jestem uprawniony(a) do uczestnictwa w nich. 

4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Akceptuję fakt, iż ostateczne zakwalifikowanie do udziału w zajęciach wyrównawczych  

w ramach projektu będzie zależało od spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych 

uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych zawartych w Regulaminie zajęć wyrównawczych  

6. Dane przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę  

w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

7. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Projektu Nowe 

studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. 

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje zawarte 

powyżej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie lub podmiot uprawniony do 

celów sprawozdawczych oraz monitoringu i ewaluacji Projektu. Moja zgoda obejmuje również 

przetwarzanie w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel 

przetwarzania. 

9. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Realizatora Projektu i Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 

 

 

………………………………………     ……….……………………………… 

Miejscowość, data       Podpis czytelny 


