Deklaracja przystąpienia do projektu
Deklaruję przystąpienie do projektu pt. „Jasne, że konsultacje”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu
obywatelskiego” POKL. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z „Regulaminem projektu” oraz akceptuję
przedstawione w nich zasady i spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w projekcie.

Dane
uczestnika

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK DRUKOWANYMI LITERAMI
Dane osobowe uczestnika Projektu
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
Wiek
PESEL
 Podstawowe i niższe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne
 Pomaturalne
 Wyższe
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną:
 TAK
Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 TAK
Przynależność do mniejszości narodowej i etnicznej
 TAK
Bycie migrantem
 TAK
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Powiat
Obszar zamieszkania
 Miejski
 Wiejski
Tel. komórkowy
Tel. stacjonarny
E-mail
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Wykształcenie

Adres
zamieszkania
oraz dane
kontaktowe

 NIE
 NIE
 NIE
 NIE

 Bezrobotny;
 Bezrobotny, w tym osoba długotrwale bezrobotna;
 Osoba nieaktywna zawodowo (osoba niepracująca, niezarejestrowana w PUP; emeryt; rencista);
 Osoba ucząca się lub kształcąca;
 Rolnik
 Osoba samozatrudniona
 Osoba zatrudniona w:
 mikroprzedsiębiorstwie
 małym przedsiębiorstwie
 średnim przedsiębiorstwie
 dużym przedsiębiorstwie
 administracji publicznej
 w organizacji pozarządowej

WYPEŁNIA PRACOWNIK PROJEKTU
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgonie z
zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013/zatwierdzonym do realizacji Planem
Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie

Oświadczam, że:
1. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt pt. „Jasne, że konsultacje” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Przedstawione przeze mnie powyżej informacje i dane osobowe są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w związku
z realizacją projektu pt. „Jasne, że konsultacje” (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze. zm.).
4. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie
jej do potrzeb przyszłych uczestników.
5. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
6. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
7. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Jasne, że konsultacje”, ewaluacji,
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
8. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Miasto Częstochowa, ul
Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, Partnerowi projektu – Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, al. NMP 24, 42-202
Częstochowa. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej
POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym
firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach
POKL;
9. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach Projektu;
10. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
11. do projektu przystępuje dobrowolnie.
12. spełniam kryteria kwalifikowalności.
Ponadto udzielam nieodpłatnego prawa, wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium,
wyłącznie w celu promocji oraz dokumentacji projektu pt.: „Jasne, że konsultacje”.

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki szkolenia

