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Człowiek najlepsza inwestycja
DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU
„Nauka kluczem do sukcesu” POKL.09.01.02-14-174/12

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/y ……………………………… (imię i nazwisko) deklaruję udział mojego
syna/córki w projekcie pt. Nauka kluczem do sukcesu realizowanym przez Gminę Góra Kalwaria
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………...
PESEL…………………………………………………………………………………………...
Wiek……………………………Płeć: …………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………...............
Powiat…………………………………………………………………………………………....
Telefon opiekuna prawnego ……………………………………………………...…...
Nazwa szkoły uczestnika………………………………………………………………………..
Adres szkoły……………………………………………………………………………..............
Klasa…………………………………………………………………………………….............
e-mail opiekuna prawnego……………………………………………………………
Wybór zajęć: ( właściwe zaznaczyć)
innowacyjne metody nauczania
roboinformatyka
doradztwo zawodowe (tylko dla uczniów III klasy gimnazjum)
W przypadku zmiany danych osobowych w trakcie trwania mojego uczestnictwa w
Projekcie zobowiązuję się do ich aktualizacji.

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie i wyrażam zgodę na
uczestnictwo w nim.
2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
3.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
……………………………………………
Data i czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu „Nauka kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa,
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu
„Nauka kluczem do sukcesu” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji projektu „Nauka kluczem do sukcesu” ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia w ramach Projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………
Czytelny podpis

