KOD GRUPY:
DEKLARACJA - OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………… uczeń/uczennica
(proszę zaznaczyć właściwe)










Szkoły Podstawowej w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków
Szkoły Podstawowej w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka

deklaruję udział w projekcie pn. „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” nr RPMP.10.01.0312-0430/16”, realizowanym w ramach w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne, w okresie 1.08.2017 r. do 30.06.2019 r.

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach w ramach
projektu w projekcie „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” nr RPMP.10.01.03-120430/16 realizowanym przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul.
Piłsudskiego 105 (lidera projektu) oraz Gminę Wieliczka 32-020 Wieliczka ul.
Powstania Warszawskiego 1 (partnera projektu) i zobowiązuję się do regularnego
udziału w w/w formach wsparcia.

2. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji
projektu oraz po jego zakończeniu.

3. Oświadczam, iż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie złożę następujące
dokumenty:
a) „Oświadczenie uczestnika projektu” (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby projektu)
b) wypełniony formularz „Zakres danych osobowych”

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.

6. Zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania danych teleadresowych
podanych w formularzu „Zakres danych osobowych” w przypadku ich zmiany.
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*Niepotrzebne skreślić
** Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej
formy wsparcia w ramach projektu (np. datę pierwszego podpisu na liście obecności)
***W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana
zarówno przez uczestnika projektu, jak również jej prawnego opiekuna

Oświadczenie uczestnika/czki projektu „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka”
nr RPMP.10.01.03-12-0430/16” dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.

Imię i nazwisko ………………..…………………………..……...……………………………
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

2.

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez:
 administratora danych – przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. 32-020 Wieliczka
ul. Piłsudskiego 105 (lidera projektu) oraz Gminę Wieliczka 32-020 Wieliczka ul.
Powstania Warszawskiego 1 (partnera projektu)
 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu; moich
danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach
stanowiących zgłoszenie do udziału w projekcie „Kuźnia Wiedzy w gminie
Wieliczka” nr RPMP.10.01.03-12-0430/16 dla celów związanych z realizacją
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
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KOD GRUPY:
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” nr
RPMP.10.01.03-12-0430/16 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd
Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w
Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków,
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00926 Warszawa,
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 (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na
podstawie, a także:
1) rozporządzenie 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;
2) rozporządzenie 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;
3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
217);
4) rozporządzenie 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;
4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kuźnia
Wiedzy w gminie Wieliczka” nrRPMP.10.01.03-12-0430/16
w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
(RPO WM);

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31- 358 Kraków beneficjentowi
realizującemu projekt – Powiatowy Park Rozwoju sp. zo.o. 32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego
105 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –
Gminie Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Moje dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego1, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO
WM;
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 kompetencji2;
8. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego
statusu na rynku pracy3;
9. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej)4;
10. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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1

Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju Regionalnego
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
3
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
4
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
2

…………………

KOD GRUPY:
Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego,
wnioskodawców, beneficjentów/partnerów
Dane uczestników indywidualnych
Lp.

Nazwa
Kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Rodzaj uczestnika (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego)
Nazwa instytucji (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego)
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
Wiek w chwili przystępowania do projektu (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
teleinformatycznego)
Wykształcenie (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego)
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
teleinformatycznego)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w projekcie (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
teleinformatycznego)
Data zakończenia udziału w projekcie (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
teleinformatycznego)
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (dane wypełnia osoba upoważniona do
Centralnego systemu teleinformatycznego)
Wykonywany zawód (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego)
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
teleinformatycznego)
Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (dane wypełnia osoba upoważniona do

Centralnego systemu teleinformatycznego)
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa (dane
wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego)
Rodzaj przyznanego wsparcia (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
28
teleinformatycznego)
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
39
teleinformatycznego)
Data zakończenia udziału we wsparciu(dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu
30
teleinformatycznego)
Status uczestnika projektu w chwili przytępienia do
projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
31
27

tak
32

- odmowa podania informacji

- nie

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu **
tak

36

- nie

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących*
tak

35

- nie

Osoba z niepełnosprawnościami*
tak

34

- odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
tak

33

- nie

- nie

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu*
tak

37

- nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
tak

- nie

- odmowa podania informacji

*Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź
** Wypełnić wyłącznie w przypadku odpowiedzi „TAK” na pytanie 34.
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KOD GRUPY:
Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika
projektu „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” nr RPMP.10.01.03-12-0430/16 realizowanego w
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………… uczeń/uczennica
(proszę zaznaczyć właściwe)










Szkoły Podstawowej w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków
Szkoły Podstawowej w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* (proszę zaznaczyć właściwe)
na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych,
promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pn. „Kuźnia Wiedzy w
gminie Wieliczka” nr RPMP.10.01.03-12-0430/16 realizowanego w ramach, 10 Osi
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez:

1. Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. – 32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105 (Lidera
projektu)

2. Gminę Wieliczka – 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 (Partnera
projektu)

3. Realizatorów projektu: Szkoła Podstawowa w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698
Kraków; Szkoła Podstawowa w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka; Szkoła
Podstawowa w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie; Szkoła Podstawowa w
Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka; Szkoła Podstawowa w
Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka; Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka; Szkoła Podstawowa w Sygneczowie Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka; Szkoła Podstawowa w Grajowie - Grajów 177, 32020 Wieliczka; Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32020 Wieliczka
Moja zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych)
utrwalonych w ramach realizacji Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak:
umieszczenie w zasobach Kuźni Wiedzy, udostępnienie na stronie internetowej, publikację w
mediach, prasie i programach w związku z publikacją informacji o w/w projektach.
Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę
cyfrową itp.

Niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie i bezterminowo.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…..………………………………………
……………………………………………

…………………

CZYTELNY
CZYTELNYPODPIS
PODPISUCZESTNIKA
UCZESTNIKAPROJEKTU
CZYTELNY PODPIS
PROJEKTU

…………………………………………………
(CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO**)
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U . z 2016 r., poz. 1333), art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 380).

