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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie  

 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

 

Tytuł projektu: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego 

zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”   

 

Ja, niżej podpisany/ podpisana, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo  

w Projekcie pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na 

jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” realizowanym przez   

Powiat Sokólski. 

     

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.  

Spełniam warunki kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie. 

 

Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam karany/karana karą dostępu do środków publicznych, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 2077). 

 

Ponadto oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z 

prawdą, wynikającej z art. 271 i art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 2016, poz. 1137). 

 

 

Imię i nazwisko 
 

 

Podpis 
 

 

Data i 

miejscowość 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia 

ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 

3.2.2 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 

przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

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– dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na 

jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Pogodna 22,  

15-354 Białystok beneficjentowi realizującemu projekt  - Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. 

Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu – Powiat Białostocki, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok; Miasto Białystok, 

ul. Słonimska 2, 15-950 Białystok; Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o., ul. 

Jurowiecka 56, 15-101 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom 

badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP,  Instytucji 

Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz 

specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP lub 

Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

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 I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU1* 

 
 

                                                           

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


