
 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Dziś edukacja – jutro praca w gminie uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój. 

  Ja niżej podpisany(a):  

..................................................................................................................... 

                    (Imię i nazwisko składającego oświadczenie)  

zamieszkały(a)  

....................................................................................................................   

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)  

Telefon kontaktowy: ........................................................  

Nr PESEL: ..........................................................................  

1. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Spełniam kryteria rekrutacyjne zawarte w regulaminie projektu.  
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, dla celów 

rekrutacyjnych oraz właściwej realizacji Projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).  

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, prowadzonych w trakcie szkolenia. Dane te 
wprowadzane są do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i 
instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. W związku z 
powyższym mam świadomość o celach zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz 
możliwości ich poprawienia.  

5. Niniejszym oświadczam, iż mój udział w projekcie Dziś edukacja-jutro praca w gminie 
uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój, jest dobrowolny.          

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

     Miejscowość, data                                         czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego 

                                                           (rodzica, opiekuna prawnego osób nieletnich)        
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