
  
 

      
 

 
     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

 
Deklaracja uczestnictwa   

 
w projekcie pt.: 

„Wiedza i doświadczenie to mój sposób na sukces – Zaczynam od stażu”, realizowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, 

Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Nr projektu: WND-POKL.09.05.00-12-176/13-00 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a .......................................................................................................... 

 

Dobrowolnie deklaruje swój udział w projekcie „Wiedza i doświadczenie to mój sposób na sukces – 

Zaczynam od stażu” 

1. Zostałam/em poinformowana/ny, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

a dane przedstawione przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi 

faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, którego celem będzie udoskonalenie 

oferowanej pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji do w/w projektu i akceptuję jego 

warunki. 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji przystąpienia do projektu są zgodne 

z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

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

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika/czki projektu  lub/i   
rodzica/ opiekuna prawnego 

        

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie uczestnika projektu 

 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn „Wiedza i doświadczenie to mój sposób na sukces 

– Zaczynam od stażu” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

 
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 

art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne  
dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu pn. „Wiedza i doświadczenie to mój sposób na sukces – Zaczynam od stażu” 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (POKL); 

 
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej (IP II) –  

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz 
Beneficjentowi realizującemu projekt - Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Passe – 
Partout, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów. Moje dane osobowe mogą zostać 
udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, 
Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne 
w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach 
POKL; 

 
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
   …..…………………………                       …………… ………………………………… 
          Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika/czki projektu lub/i 

rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 

 


