
 
  

Projekt „Lubelskie Aktywizuje!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Projektu „Lubelskie Aktywizuje!” 

 
 

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,  
w tym osoby długotrwale bezrobotnej,  

niezarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy 
 

Oświadczam, iż:  
 

□ jestem osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, tzn. nie pracuję i nie jestem 
zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia;  
 

□ jestem osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji Urzędów Pracy1 
 
Oświadczam, iż pozostaję bez zatrudnienia przez ………………… (podać liczbę miesięcy)  
 
 

Składając oświadczenie, zobowiązuję się jednocześnie do dostarczenia zaświadczenia z ZUS 
potwierdzającego status osoby bezrobotnej w związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie 

współfinansowanym ze środków EFS. 
 
 
………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………..  

Miejscowość, data i CZYTELNY podpis Kandydata/ki  
 
 

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich w/w danych osobowych przez Consultor Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 
dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (zgoda niniejsza została wyrażona po 
otrzymaniu przeze mnie klauzuli informacyjnej od Administratora w trybie art. 13 RODO).  

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

Miejscowość, data i CZYTELNY podpis Kandydata/ki 

 
1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 


