
Załącznik nr 4
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu” w 
ramach projektu „W sieci bez barier”.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Projekcie „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”w ramach projektu „W sieci bez barier” III Oś
priorytetowa: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji  cyfrowych”  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Ja niżej 
podpisany/a  ..............................................................................................................................................
............. 

Zamieszkały/
a  ..............................................................................................................................................................

Nr PESEL  ...............................................................................................................  
1. Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”
2. Zostałem/am poinformowany/a , że uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Osi  Priorytetowej  III  Cyfrowe  kompetencje  społeczeństwa,  Działanie  3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oraz budżetu państwa.
3. Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  rekrutacji  i  uczestnictwaw  projekcie
„Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”  i  tym samym zobowiązuję się do jego przestrzegania i
systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.
4. Oświadczam  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w
niniejszym  formularzu  rekrutacyjnym  zgodnie  z  art.  6  ust.1  pkt  a  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)  przez  Beneficjenta
realizującego projekt do celów  związanych z realizacją projektu, a także w zakresie niezbędnym do
wywiązania  się  Beneficjenta  realizującego  projekt  z  obowiązków  wobec  Instytucji   Zarządzającej
Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
5. Oświadczam, iż zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach  pokrewnych (  tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2018r.  poz.  1191 z  późn.zm)  wyrażam zgodę  na
wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  materiałach  promocyjnych  oraz  dokumentujących  realizację
Projektu.  Utrwalanie  wizerunku może być  dokonywane za  pomocą fotografii,  filmów lub nagrań.
Ponadto zrzekam się wszelkich roszczeń ( zarówno istniejących w chwili podpisania oświadczenia, jak



i przyszłych) z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w
oświadczeniu.
6. Oświadczam,  że  spełniam  kryteria  uczestnictwa  w  projekcie  określone  w  Regulaminie  a  w
formularzu oraz pozostałych załącznikach podałem prawdziwe dane.
7. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych lub innych badaniach ewaluacyjnych, które
odbędą się w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.
8. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.
9. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
10. Zobowiązuję  się  do  przedłożenia  wszelkich  informacji,  dokumentów  oraz  oświadczeń
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
Świadoma/y  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks
Karny  (Dz.U.  z  2018r.poz.1600  z  późn.zm.)  oświadczam,  że  dane  zawarte  w  formularzu
zgłoszeniowym,  oświadczeniach  oraz  załącznikach  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  O  zmianach
zaistniałych po złożeniu formularza zgłoszeniowego zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni.

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