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. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka”, realizowanym przez Gminę Długołęka 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.
Lp.
1.

Pełna nazwa zajęć:

Zaznacz (X)

2.
3.
Dane uczestnika projektu:
Imię i nazwisko uczestnika
PESEL
Wiek

Adres zamieszkania

Powiat
Telefon opiekuna prawnego
Nazwa szkoły uczestnika
Klasa
Adres szkoły
e-mail opiekuna prawnego

Oświadczam, iż ww.
w niniejszym projekcie tj.
•
•
•

uczestnik

zajęć

spełnia

warunki

kwalifikujące

do

udziału

Dziecko do dnia podpisania niniejszej deklaracji, nie brało udziału w ww. projekcie,
Uczęszcza do klas I-III jednej ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Długołęka,
Posiada zdiagnozowane problemy rozwojowe i/lub szczególne zdolności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje
prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Oświadczam, iż zapoznałem się z aktualnie obowiązującą wersją „Regulaminu uczestnictwa
w projekcie pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Długołęka” i będę respektował jego postanowienia.

Miejscowość, data

Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
projektu

W związku z przystąpieniem do niniejszego projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych oraz ww. uczestnika zajęć.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak 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 oraz ww. uczestnika zajęć będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć mogą zostać udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, 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 wsparcia w ramach Projektu;
5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ww. uczestnika zajęć i ich poprawiania.

Miejscowość, data

czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
projektu

Pouczenie:
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej opiekuna
prawnego.
Udział w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą,
a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych
o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu
i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
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