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Załącznik 5: Wzór CV 
dotyczy zapytania nr: 1/RPPM/2018
 
 
Wykaz przeprowadzonych egzaminów 
kwalifikacji DIG COMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników  
projektu (osoby 18 lat i więcej
kompetencji. 

1. Nazwisko i imię Egzaminatora:
 

 
Rodzaj usługi (rodzaj 
egzaminu, poziom) 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość zwiększenia liczby wierszy w tabeli
 
Oświadczam, że: 

1. posiadam/ nie posiadam
2. posiadam/ nie posiadam
3. posiadam/ nie posiadam* minimum 2 lata 

w wieku 18 lat i więcej; 
4. posiadam/ nie posiadam* 

COMP; 
5. oświadczam, iż jestem/ nie jestem*

realizacji zamówienia. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
 
 
 

_____________________________
miejscowość, data           

SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI
nr RPPM.05.05.00-22-0013/16 

1/RPPM/2018 

egzaminów komputerowych (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami 
COMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników  

18 lat i więcej) kompetencji ICT obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 

: _______________________________________________________

Podmiot, dla którego usługę 
zrealizowano 

Okres realizacji
od (dd/mm/rr
do (dd/mm/rr

 

 

 

 

 

 

  

liczby wierszy w tabeli. 

posiadam/ nie posiadam* doświadczenie/a praktyczne/go; 
posiadam/ nie posiadam* wykształcenie wyższe II stopnia; 
posiadam/ nie posiadam* minimum 2 lata doświadczenia w egzaminowaniu uczestników 

 
posiadam/ nie posiadam* uprawnienia egzaminatora kompetencji komputerowych DIG 

/ nie jestem* gotowy/a do udziału w przedsięwzięciu przez cały okres 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

_____________________________    _____________________________
miejscowość, data                                                           czytelny podpis Egzaminatora

ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI”  

(ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami 
COMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników  

kompetencji ICT obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 

______________________________ 

Okres realizacji 
od (dd/mm/rr) 

m/rr) 

Liczba osób dla 
których 

przeprowadzono 
egzamin ECCC lub 

równoważny 
 

 

 

w egzaminowaniu uczestników  

kompetencji komputerowych DIG 

gotowy/a do udziału w przedsięwzięciu przez cały okres 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

_____________________________ 
czytelny podpis Egzaminatora 


