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Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu  
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie  
wraz z zakresem danych osobowych powierzonych do ich przetwarzania oraz 

oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 

 Lp. Nazwa DANE – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane 
uczestnik
a 

1 Imię (imiona) 
 
 

2 Nazwisko 
 
 

3 Płeć  Kobieta                                        Mężczyzna 

4 
Wiek w chwili 
przystępowania do 
projektu 

 

5 PESEL 
 
 

6 Wykształcenie 
 Brak 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 
 Pomaturalne 
 Wyższe 

Dane 
kontakto
we 

7 Ulica 
 
 

8 Nr domu 
 
 

9 Nr lokalu 
 
 

10 Miejscowość 
 
 

11 Obszar  Miejski                           Miejsko-wiejski                       Wiejski 

12 Kod pocztowy 
 
 

13 Województwo  Opolskie 

14 Powiat  

15 Gmina  

15 
Telefon 
stacjonarny 

 
 

16 
Telefon 
komórkowy 

 
 

17 Adres e-mail  
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Dane 
dodatko
we 

18 

Status osoby na 
rynku pracy w 
chwili 
przystąpienia do 
projektu 

 

 OSOBA BEZROBOTNA NIEZAREJESTROWANA W URZĘDZIE PRACY 
       w tym długotrwale bezrobotna (od ponad 12 miesięcy) 
 
 OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWANA W URZĘDZIE PRACY 
       osobą długotrwale bezrobotną powyżej 25 roku życia (pozostającą w 

rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), 

 
    osobą długotrwale bezrobotną do 25 roku życia (pozostającą w 

rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 6 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) 

 
 OSOBA BIERNA ZAWODOWO 
       w tym osoba ucząca się 
       w tym osoba nieuczestnicząca w szkoleniu lub kształceniu 

 
 

 OSOBA PRACUJĄCA, w tym osoba pracująca w: 
       administracji rządowej 
       administracji samorządowej 
       mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie 
       dużym przedsiębiorstwie 
       organizacji pozarządowej 
       działalność na własny rachunek 
       inne 
 
WYKONYWANY ZAWÓD: 
       instruktor praktycznej nauki zawodu 
       nauczyciel kształcenia ogólnego 
       nauczyciel wychowania przedszkolnego 
       nauczyciel kształcenia zawodowego 
       pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
       kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
       pracownik instytucji rynku pracy 
       pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
       pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
       pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
       pracownik poradni psychologiczno - pedagogicznej 
       rolnik 
       inny (nienależący do żadnej z kategorii powyżej) 

 

19 

Status osoby w 
chwili 
przystąpienia do 
projektu 

 

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

       tak 
       nie  
       odmowa podania informacji 
 

• OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNIĘTA WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO 
MIESZKAŃ 

       tak 
       nie  
 

• OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
       tak 
       nie  
       odmowa podania informacji 
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• OSOBA PRZEBYWAJĄCA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM BEZ OSÓB 
PRACUJĄCYCH 

       tak 
       nie  
 

o W TYM W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z DZIEĆMI 
POZOSTAJĄCYMI NA UTRZYMANIU 

                tak 
                nie  
 

• OSOBA ŻYJĄCA W GOSPODARSTWIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z JEDNEJ 
OSOBY DOROSŁEJ I DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU 

       tak 
       nie  
 

• OSOBA W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ (INNEJ NIŻ 
WYMIENIONE POWYŻEJ) 

       tak 
       nie  
       odmowa podania informacji 
 

 
1. Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie ”Komputerowe vademecum dla każdego!” i oświadczam, że 

zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS.  
2. Zobowiązuje się do regularnego i punktualnego uczestnictwa w projekcie, tj. zajęciach wskazanych w 

harmonogramie szkoleniowym oraz egzaminach przeprowadzonych dla każdego z modułów kursu 
komputerowego. 

3. Znam i spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie (należę do 
grupy docelowej projektu), a przedstawione przeze mnie w dokumentacji zgłoszeniowej dane są prawdziwe i 
aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji. 

4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą pod rygorem zapisów 
zawartych w Regulaminie Projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości zakres danych osobowych do przetwarzania i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w ww. zakresie. 

6. Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu i akceptuję jego warunki oraz spełniam wszystkie kryteria 
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie. 

 
 

 

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

miejscowość i data                                                                   czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Komputerowe vademecum dla każdego!”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) 2014-2020 przez BSMART Sp. z o.o., w 
ramach osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego: zobowiązuje się 
do sumiennego uczestnictwa w projekcie i szkoleniu ECDL Profile Digcomp. 

 

 

 

…..……………………………….                                           ……………………………………… 
            miejscowość i data                                                                     czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Komputerowe vademecum dla każdego!” nr RPOP.09.03.00-16-0068 /16 oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych jest Minister Rozwoju i Finansów, z siedzibą w Warszawie, przy pl. Trzech Krzyży 3/5; 
2. administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego; 

3. 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. 2016 r. poz. 922 ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie: 
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: 
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art.65, art.74 ust. 1 i3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit d) oraz art. 125  ust.4 lit a), art. 125 ust 

5  i 6 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 oraz jego załączniki XIII (Kryteria desygnacji) – punkt 3.A.iv; 

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 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 wraz z załącznikiem I 
i II do tego rozporządzenia; 

c) art. 9 ust. 2, art.  22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.); 

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 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) 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; 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.); 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Komputerowe vademecum dla każdego!”, nr 
RPOP.09.03.00-16-0068/16, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO); 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole; Beneficjentowi realizującemu 
projekt – BSAMRT Sp. z o.o., ul. Mariana Langiewicza 28/73, 70-263 Szczecin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestnicą w realizacji projektu -. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie 
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z 
Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO;  

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 
w ramach Projektu; 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. 
udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych miejsc pracy1; 
9. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 

…..……………………………….                                      ……………….……………………………………… 
   miejscowość i data                                                                       czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

                                                           
1 Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 


