
                                                                         
„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

1 

 

 

Dane osobowe uczestnika biorącego udział w projekcie realizowanym  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 

 

Dane wspólne 

Lp. Nazwa 

1. Nazwa projektu: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim 

2. Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-08-083/13 

3. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

4. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

5. Numer konkursu: 3/POKL/9.2/2013 

6. NAZWA SZKOŁY:  

7. PEŁNA NAZWA DEKLAROWANYCH ZAJĘĆ: 

 

 

Dane uczestnika projektu 

Imię (imiona)  

 

Nazwisko  

 

Adres zameldowania 

(ulica, numer domu, kod 

pocztowy, miejscowość) 

 

 

Adres do korespondencji 

(wpisać jeżeli jest inny niż 

adres zameldowania) 

 

Powiat 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

Data i miejsce urodzenia  

 

Wiek  

 

 

PESEL  

 

Klasa do której uczęszcza 

uczeń 

 

Telefon kontaktowy do 

uczestnika projektu 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

W związku z udziałem  w projekcie „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-

drezdeneckim”, w ramach którego prowadzona jest dokumentacja fotograficzna, udzielam Powiatowi 

Strzelecko-Drezdeneckiemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 

z realizacji projektu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, do promowania projektu Akademia 

kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim oraz Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.   
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-

drezdeneckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych 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) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia, realizacji projektu „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-

drezdeneckim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIEDZY  

NA TEMAT REALIZOWANEGO PROJEKTU 

 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że jest mi wiadome, iż przystępuję do projektu                                                

Nr: WND-POKL.09.02.00-08-083/13 pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-

drezdeneckim”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

Jestem świadomy/a kosztów uczestnictwa w projekcie „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie 

strzelecko-drezdeneckim”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa w związku z tym zobowiązuję się: systematycznie uczestniczyć w zajęciach; wypełniać 

ankiety oceniające projekt; w razie potrzeby poddawać się, po zakończeniu projektu, badaniu ankietowemu i 

testom wiedzy dotyczącym wpływu realizacji projektu na uczestników szkoleń. 

 

 

 

 

 

………..…………............ r. 

Miejscowość, data 

 

 

 …………………….……………… 

Czytelny podpis  

uczestnika projektu 

 

 


