
 

 

      

  

 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………........................….……….. 

 

 

deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie 

Nakło nad Notecią”  nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-061/16 realizowanym przez Gminę Nakła nad 

Notecią w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś 

priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w 

ramach ZIT,  Poddziałania 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT , w okresie do 31.07.2018 

 

Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie:  

Jestem zatrudniony w szkole objętej wsparciem w ramach projektu, tj. w  

 

…………………………………….……………………….. 

 

Ponadto oświadczam, iż zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu 

przez uczestnika projektu w terminie 4 tygodni oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenie 

uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

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

                       miejscowość i data                                                  czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

  

 

 

Dane uczestnika projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad 

Notecią”, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS 
Lp. Nazwa  

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Płeć  

5 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

6 

Wykształcenie: 

brak/podstawowe/gimnazjalne/ponadgimnaz

jalne/pomaturalne/wyższe 

 

7 Województwo  

8 Powiat  

9 Gmina  

10 Miejscowość  

11 Ulica  

12 Nr budynku  

13 Nr lokalu  

14 Kod pocztowy  

15 Obszar: wiejski/miejski  

16 Telefon kontaktowy  

17 Adres e-mail  

18 Osoba z niepełnosprawnościami  

19 

Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
 

20 
Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

21 
Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących 
 

22 
w tym: w gospodarstwie domowym z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
 

23 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym 

się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
 

24 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 

PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DANYCH  UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

     

…………………,       …………………………………… 
(miejscowość, data)          (podpis uczestnika) 

 

 



 

 

      

  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie 
Nakło nad Notecią oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister 
właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny). 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 
grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 
470–486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 
z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 
grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 
z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1). 



 

 

      

  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Innowacyjna 
edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - 
Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie (nazwa i adres 
Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – 
Gminie Nakło nad Notecią, ul. Ks.Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią (nazwa i adres ww. 
podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej 
lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej 
RPO WK-P oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 
 

                                                      
*  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 


