
 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA – podmiot/instytucja projektu 
 
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich niezaciemnionych rubryk DRUKOWANYMI literami lub właściwe 
zaznaczyć   

DANE PODMIOTU  

NAZWA INSTYTUCJI 
 
 

Instytucja  
 

     jednostka samorządu terytorialnego gminy/powiatu 
w tym:               
             PCPR  
             OPS 
 podmiot sektorowy 
 inne  
 

NIP 
 
 

WOJEWÓDZTWO 
 
 

POWIAT  

GMINA 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA 
 
 

NR 
BUDYNKU 

 NR LOKALU  

KOD POCZTOWY   -    
TEL. 

KONTAKTOWY 
 

ADRES E-MAIL 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data ………………………………. Miejscowość …………………………..……………….Podpis ……………………………………………… 



 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA – uczestnik projektu 
DANE UCZESTNIKA 

RODZAJ UCZESTNIKA  instytucjonalny 

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO  

PESEL            

WYKSZTAŁCENIE 

 niższe niż podstawowe 
  podstawowe  
  gimnazjalne 
  ponadgimnazjalne  
  policealne 
  wyższe 

BRAK PESEL  PŁEĆ  KOBIETA          MĘŻCZYZNA 

WIEK W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  

DANE KONTAKTOWE (ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA LUB ADRES DO KORESPONDENCJI) 

WOJEWÓDZTWO  POWIAT  

GMINA  MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  NR BUDYNKU  NR LOKALU  

KOD POCZTOWY   -    TEL. KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

STATUS NA RYNKU 
PRACY 

 
osoba bezrobotna niezarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 
 inne 

 
osoba bezrobotna zarejestrowana  
w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 
 inne 

 osoba bierna zawodowo, w tym: 
 inne 
 osoba ucząca się 
 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 osoba pracująca 

ZATRUDNIONY W: 
 
 

 Stanowisko:  

RODZAJ 
PRZYZNANEGO 

WSPARCIA 

 Spotkanie seminaryjno-
webinarowe dla podmiotów 
sektorowych 

 Szkolenie seminaryjno-
webinarowe dla PCPR 

 Konferencja edukacyjna dla 
przedstawicieli JST i 
pracowników socjalnych 
 

 inne 
 

   

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
 

OSOBA NALEŻĄCA DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ 
LUB ETNICZNEJ, MIGRANT, OSOBA OBCEGO POCHODZENIA 

 

 NIE 
 ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 
 TAK 

 
OSOBA BEZDOMNA 

LUB DOTKNIĘTA WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ 
 

 NIE 
 TAK 



 

 

 

 
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 NIE 
 ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 
 TAK 

 
OSOBA W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ 

(INNEJ NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ) 
 

 NIE 
 ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 
 TAK 

 
 

 
1. Wyrażam gotowość do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”, nr umowy POWR.02.05.00-00-0208/17-00 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 
finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany na terenie Województwa 
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego  i Podlaskiego. 

2. Oświadczam, że na dzień przystąpienia do projektu „Liderzy kooperacji” spełniam wymogi kwalifikacyjne do 
projektu. 

3. Oświadczam, że: 
 Zapoznałam/-em się z dokumentacją projektu, w szczególności z celami, założeniami oraz wskaźnikami i akceptuję 

ich warunki. 

 Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez 
Realizatorów projektu  „Liderzy kooperacji”, POWR.02.05.00-00-0208/17, do celów związanych  
z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do 
wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie 
zostanie zmieniony cel. 

5. Powyższe informacje są prawdziwe i mam świadomość odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. 
 
 

 

DATA ……………………              MIEJSCOWOŚĆ ……………………………      PODPIS …………………………………....... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w związku z udziałem w projekcie „Liderzy kooperacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, realizowany 
jest przez 5 Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz 
Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach oraz 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 
poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
 
 
 

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

      miejscowość, data        czytelny podpis 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W MEDIACH 
 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych związanych 
z udziałem w  projekcie „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, realizowany jest przez 5 
Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach oraz Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, w przestrzeni publicznej i w mediach do celów 
promocyjno-informacyjnych Projektu, bez roszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego 
tytułu. 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 

 

 

 

 

                …………………………………                                                        ……..……………………….. 
      miejscowość, data        czytelny podpis 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Liderzy kooperacji” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych 
można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie 
przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z 
późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego 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 uchylającego 
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Liderzy kooperacji”,  
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, beneficjentowi 
realizującemu projekt  - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym zadania wynikającym  
z udziału w projekcie, realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

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 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 
 

 

…..……………………………………… 

     

…….……………….……..……………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 


