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FORMULARZ 3  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
w projekcie „EKO na TAK” nr WND-POKL.02.01.01-00-677/13 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Urodzony/a …………………………………, zamieszkały/a ………………..…………….…………………………………………………………………. 
                                     data dd-mm-rrrr                                                                                                                                         adres 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie „EKO na TAK” realizowanym przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS 
Tomasz Górski  i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Ponadto oświadczam, że: 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 Kodeksu Karnego, oświadczam, 
że dane podane w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi  w Regulaminie Projektu i je akceptuję. 
3. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.: 

 Jestem przedsiębiorcą (osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu lub 
wspólnikiem spółki cywilnej), który przynależy do sektora mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw, posiada 
jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego lub 
zachodniopomorskiego, działa w branży przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C PKD 2007) oraz jestem 
uprawniony/a do uzyskania pomocy de minimis. 

 Jestem przedsiębiorcą (osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu (właścicielem 
pełniącym funkcje kierownicze) lub wspólnikiem (w tym partnerem prowadzącym regularną działalność 
w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe), który przynależy do sektora mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw, posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego, 
dolnośląskiego, lubuskiego lub zachodniopomorskiego, który zamierza rozpocząć/rozszerzyć działalność o 
przetwórstwo przemysłowe lub przedsiębiorcą powiązanym z branżą przetwórstwa przemysłowego  oraz jestem 
uprawniony/a do uzyskania pomocy de minimis. 

  lub 

 Jestem pracownikiem (osobą zatrudnioną zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osobą 
wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej) przedsiębiorstwa należącego do jednej z w/w kategorii 

  oraz 

 Jestem pracownikiem, który mieszka lub pracuje na terenie  województwa opolskiego, dolnośląskiego, 
lubuskiego lub zachodniopomorskiego. 

4. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej oraz promocji (Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.), wyrażam zgodę na: 

 utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, 

 publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu, 

 publikowanie zdjęć w prasie lokalnej i regionalnej. 
oraz zobowiązuję się do: 

 podpisywania listy obecności, 

 wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób szkolenie przyczyniło się 
do podniesienia moich umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie trwania szkolenia jak i po jego 
zakończeniu). 

 

             Data podpisania deklaracji:                                                                                                     Podpis uczestnika projektu:                                                                 

 

       …………………………………………………….                                                                           ………………………..…………………………………….……..
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Załącznik 1. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „EKO na TAK” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. 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 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu EKO na TAK, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji 

Pośredniczącej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa,  

beneficjentowi realizującemu projekt  - Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz 

Górski oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu -

 ………………………………………………………………………………… ……………………………………………….(nazwa i adres 

ww. podmiotów). 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; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

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

               Miejscowość i data                                                        Czytelny podpis uczestnika projektu 

 


