
 
 
 
 
 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „SP 2 w Biskupcu- czas zacząć działać!” 

RPWM.02.02.01-28-0047/19 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przez Gminę Biskupiec/ Szkołę 

Podstawową nr 2 im.  Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" od 01.09.2020 do 31.08.2020 r.  

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „SP 2 w Biskupcu- czas zacząć działać!” 

RPWM.02.02.01-28-0047/19 i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.  

3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.  

4. Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w projekcie, nie 

będę korzystać z takiego samego zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Zobowiązuję się do udzielenia niezbędnych informacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zbieranych na potrzeby badań niezbędnych do prowadzenia ewaluacji 

i monitoringu projektu „SP 2 w Biskupcu- czas zacząć działać!” RPWM.02.02.01-28-0047/19 

(zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz 

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „SP 2 w Biskupcu- czas zacząć działać!” 

RPWM.02.02.01-28-0047/19 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

7. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją projektu drogą 

telefoniczna i/lub elektroniczną e-mail. 

8. Zostałem poinformowany  o  możliwości  odmowy  podania  danych  wrażliwych i o  obowiązku  

przekazania  danych  po  zakończeniu  projektu  potrzebnych  do  wyliczenia  wskaźników  rezultatu 

bezpośredniego  (np.  status  na  rynku  pracy,  udział  w  kształceniu  lub  szkoleniu)  do  4  tygodni  

od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

 
 

…..……………………………………… ………………………………………..……………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA       CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU1 

 

 

 

                                                           
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 
opiekuna. 


