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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
"Lepsza przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

DANE UCZESTNICZKI: 

1. Imię (imiona)…………………………………………………… Nazwisko………………………………………..… 

2. Płeć (proszę zakreślić właściwe) Kobieta  Mężczyzna 

3. Wiek w chwili przystępowania do projektu……………..…4.PESEL……………………………….…… 

5. Wykształcenie (proszę zakreślić właściwe) 

a)niższe niż podstawowe b)podstawowe   c)gimnazjalne  

 d)ponadgimnazjalne   e)policealne     f) wyższe 

6. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną               TAK NIE 

7. Przynależność do mniejszości narodowej/etnicznej      TAK  NIE 

8. Posiadanie statusu imigranta         TAK NIE 

9. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami      TAK NIE 

10. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem dostępu do mieszkań    TAK NIE 

11. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących   TAK NIE 

- w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu TAK NIE 

12. Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym składającym się z jednej  

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu       TAK NIE 

13. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (zgodnie z definicją Wytycznych w  

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)     TAK NIE 

DANE KONTKATOWE (adres zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 

1. Ulica ……………………………………………Nr domu……..…………………….. Nr lokalu..……………….…. 

2. Miejscowość…………………………..… Gmina……………………………….. Kod pocztowy……………… 

3. Województwo ………………….…………………….…..Powiat ………………..….…………………………..…. 

4. Nr telefonu…………….………………….……….5. Adres e – mail………..……………………………..……… 
 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 /proszę zakreślić właściwe i uzupełnić/ 
 

Miejsce zamieszkania /województwo lubuskie/ TAK / NIE 

Status na rynku pracy / zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna 

lub osoba bierna zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności /  
TAK / NIE 

Okres zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotna /w ciągu 

ostatnich 2 lat/ 

 

Ostatnio zajmowane stanowisko  

Preferowane stanowiska pracy   

Preferowane szkolenia zawodowe  
 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość zamieszczonych danych własnoręcznym podpisem:  

 
………………………………………………………………..   ……………………………………………………  
 miejscowość, data       podpis osoby zgłaszającej udział w projekcie 
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OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana niniejszym oświadczam, że:  

1. Zostałam poinformowana o zasadach udziału w projekcie i mam świadomość, że w przypadku przyjęcia mnie do 

Projektu jestem zobowiązana do udziału we wszystkich zaproponowanych działaniach.  

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie 

rekrutacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, 

ze zm.) do celów związanych z rekrutacją, realizacją, monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością projektu "Lepsza 

przyszłość" na rzecz Polskiego Centrum Edukacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego- instytucji 

nadzorującej projekt. 

3. Zostałam poinformowana, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i 

efektywności zatrudnieniowej w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie. ` 

5. Uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 

lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

 

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

 (miejscowość i data)      (podpis osoby zgłaszającej udział w projekcie) 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do promowania i upowszechniania 
działań przewidzianych w projekcie "Lepsza przyszłość" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020, jak również jego rezultatów poprzez zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych, w różnych rodzajach 
wydawnictw i publikacjach oraz prasie, czy rozpowszechnianie nakręconych w trakcie realizacji poszczególnych form 
wsparcia materiałów filmowych itp.  

.......................................................  
       /data i czytelny podpis uczestniczki projektu /  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Lepsza przyszłość” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego z siedzibą przy 
Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. G 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dane osobowe są niezbędne do realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w odniesieniu do zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 
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; 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Lepsza przyszłość”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020; 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze (Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra), beneficjentowi realizującemu projekt  - Polskiemu Centrum Edukacji 
Tomasz Marciniak spółka jawna (al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65; 02-722 Warszawa) oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć w realizacji projektu pn. „Lepsza przyszłość”. Moje dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta.  Moje 
dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; 
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 
6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji. 
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:   
iod@miir.gov.pl. 
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

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

mailto:iod@miir.gov.pl
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Miejscowość, data      czytelny podpis uczestniczki projektu 


