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„Człowiek najlepszą inwestycją” 

 

 

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. „Kształcenie rodziców szansą większych 

możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowanym przez Fundację „Omnibus” im. 

Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci  

i młodzieży z rodzin niezamożnych w ramach Poddziałania 9.5  „Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Pełna nazwa zajęć: 

1) Kurs języka angielskiego  

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………... 

PESEL…………………………………………………………………………………………... 

Wiek…………………………………………………………………………………….............. 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………............... 

Powiat………………………………………………………………………………………….... 

Telefon opiekuna prawnego ……………………………………………………...…... 

Nazwa szkoły uczestnika……………………………………………………………………….. 

Adres szkoły…………………………………………………………………………….............. 

Klasa……………………………………………………………………………………............. 

e-mail opiekuna prawnego…………………………………………………………… 

Oświadczam, iż ww. uczestnik zajęć spełnia warunki kwalifikujące do udziału  

w niniejszym projekcie  

 Uczeń klas I-VI 

 Mieszkaniec Gminy Obryte 

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie     

konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z  prawdą. 

 

 

 

Obryte 24.09.2012                  ………………………………………………… 

                                                                          czytelny podpis uczestnika projektu i opiekuna      

                                                                                                      prawnego  
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W związku z przystąpieniem do niniejszego projektu i 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. 

 

 

Obryte 24.09.2012                    ………………………………………………... 

czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika   

                                                                                                        projektu 


