UMOWA UCZESTNICTWA
w projekcie „Komputerowe ABC”
zawarta w …………………………… dnia ……………………….
Stronami Umowy są:
1. Firma Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski, z siedzibą w Gulczewo, ul. Nadbużańska 12,
07-200 Wyszków, NIP: 7621783999, REGON 141767761, reprezentowana przez Pawła Bieniawskiego,
zwana dalej Projektodawcą,

2. Nazwisko i imię ..................................................................................................................………………..
PESEL ……................................................................................................................................................
Adres zamieszkania...................................................................................................................................
zwaną(-ym) dalej Uczestnikiem/czką.
§ 1 Obowiązki
1. Projektodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych zakończonego egzaminem ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w ramach Projektu nr
RPLD.11.02.01-10-0062/17, pt. „Komputerowe ABC” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.1 Kształcenie osób
dorosłych, zwanego dalej „Projektem”.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem grupy zajęciowej – umieszczonym
i aktualizowanym na stronie internetowej projektu pod adresem www.greenpencil.edu.pl, który
określa poziom zaawansowania, lokalizację i terminy prowadzenia zajęć oraz zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie Projektu, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Uczestnik/czka zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach zgodnie
z Regulaminem i harmonogramem.
4. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ECDL PROFILE
DIGCOMP 16 w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę.
§ 2 Oświadczenia Stron
1. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
2. Uczestnik/czka oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 11.2.1 Kształcenie osób
dorosłych.
3. Projektodawca oświadcza, że Uczestnik/czka nie ponosi żadnych opłat z tytułu uczestniczenia
w Projekcie.
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§3 Kary umowne
1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności, tj. 20 godzin lekcyjnych,
Uczestnik/czka zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2627,50 zł (słownie:
dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy). W takim przypadku
Uczestnik/czka nie uzyska zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i nie będzie mógł/mogła
podejść do egzaminu zewnętrznego.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy oraz żądania od Uczestnika/czki
kary umownej w kwocie 2627,50 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych
pięćdziesiąt groszy) w przypadku, gdy uzyskał/a on/a status Uczestnik/a w wyniku podania
nieprawdziwych informacji lub przedstawienia nieprawdziwych, podrobionych lub przerobionych
dokumentów.
§4 Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystywanie wizerunku
1. Projektodawca oświadcza, że dane osobowe Uczestnika/czki zostaną wykorzystane tylko w celu
realizacji Projektu.
2. Uczestnik/czka zgadza się na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych do
realizacji celów projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik/czka oświadcza, że w związku z przystąpieniem do Projektu wyraża dobrowolną zgodę
na przetwarzanie swojego wizerunku, do celów związanych z promocją. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
§5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30.06.2019 r. Wszelkie zmiany umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Istnieje możliwość rozwiązania zawartej Umowy przed rozpoczęciem szkolenia zgodnie
z terminami określonymi w Regulaminie bez żadnych konsekwencji.
4. Rozwiązanie umowy w czasie trwania szkolenia będzie możliwe za porozumieniem stron i tylko
w uzasadnionych przypadkach, tj. z poważnych przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej,
które co do zasady nie mogą być znane Uczestnikowi/Uczestniczce przed rozpoczęciem szkolenia.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Projektodawcy.

.....................................................

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

Czytelny podpis Uczestnika

Czytelny podpis Projektodawcy
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Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa
MINIMALNY ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO WPROWADZENIA DO CENTRALNEGO
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SL2014) W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW
do projektu nr RPLD.11.02.01-10-0062/17
„Komputerowe ABC”
realizowanego przez Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski, z siedzibą w Gulczewo,
ul. Nadbużańska 12, 07-200 Wyszków, NIP: 7621783999, REGON 141767761, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

I. DANE UCZESTNIKA (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić / podkreślić właściwą
odpowiedź)
1
2
3
4
5
6

Imię (imiona)*
Nazwisko*
PESEL*
(jeśli nie ma numeru PESEL należy wpisać „brak”)
Płeć*
Wiek* (w chwili przystąpienia do projektu)
Wykształcenie*

□ Kobieta

□ Mężczyzna

• Niższe niż podstawowe lub brak
wykształcenia
• Podstawowe
• Gimnazjalne
• Ponadgimnazjalne (szkoła zawod.,
liceum, technikum)
• Policealne
• Wyższe

II. DANE KONTAKTOWE (proszę uzupełnić)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Adres zamieszkania*
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:

Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*
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III. STATUS NA RYNKU PRACY (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić / podkreślić
właściwą odpowiedź)
17

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu*

18

Wykonywany zawód*
(wypełniają wyłącznie osoby o
statusie osoby pracującej)

19

Zatrudniony w* (wypełniają
wyłącznie osoby o statusie osoby
pracującej):

• Osoba bezrobotna
niezarejestrowana
w ewidencji UP
• Osoba bezrobotna
zarejestrowana
w ewidencji UP
• Osoba bierna
zawodowo

W tym:
• Długotrwale
bezrobotna

W tym:
• Osoba ucząca się (w
trybie dziennym)
• Osoba
nieuczestnicząca w
kształceniu lub
szkoleniu
• Inne
• Osoba pracująca
W tym:
• W administracji
rządowej
• W administracji
samorządowej
• W organizacji
pozarządowej
• W MMŚP
• W dużym
przedsiębiorstwie
• Prowadząca
działalność na własny
rachunek
• Inne
• 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 wspierania rodziny i pieczy
zastępczej
• Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
• Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
• Rolnik
• Inny
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W tabeli IV. zawarte są informacje dotyczące danych wrażliwych. Uczestnik projektu ma możliwość
odmowy podania danych wrażliwych. Odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych
w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami,
skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do
niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
IV. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zaznaczyć
znakiem „x”)
20 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
21 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań*
22 Osoba z niepełnosprawnościami*

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

23

□ Tak

□ Nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej; zaznacz „TAK”,
także, jeśli jesteś osobą z obszarów wiejskich)

□ Odmowa podania
informacji

□ Odmowa podania
informacji
□ Odmowa podania
informacji**

Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą,
skutkującego po stronie Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski, z siedzibą w Gulczewo,
ul. Nadbużańska 12, 07-200 Wyszków obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie
mojego udziału w projekcie, firma Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski, będzie miała
prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

………...............……………………
Miejscowość i data

..........……………..……..……………………..
Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu

* Pole wymagane
** Możliwość odmowy udzielenia informacji w przypadku statusu ‘Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej’ dotyczy wyłącznie informacji na temat stanu zdrowia (np. osób uzależnionych
od narkotyków).
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Słownik pojęć:
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu
pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria
dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu
urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji UP- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako
bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby
bezrobotne.
Osoba długotrwale bezrobotna - osoba powyżej 25 roku życia bezrobotna nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli - osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która
nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie
studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). Natomiast osobę
nieszkolącą się jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się
do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji,
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
Obywatele należący do mniejszości - zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to
mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska,
żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub
osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby bez dachu nad
głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby
przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla
imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze,
osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne
zakwaterowanie wspierane)
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Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane
poniżej grupy: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak
ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, byli
więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów
wiejskich.
Osoba pochodząca z obszarów wiejskich (obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)) - Osoba
przebywająca na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA
kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje
tereny wiejskie.
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Załącznik nr 2 do umowy uczestnictwa

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Komputerowe ABC” zobowiązuję się, że:

1. W terminie 4 tygodni po zakończenia udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
2. W terminie do ………….. od zakończenia udziału w Projekcie dostarczę Beneficjentowi dokumenty
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej.*

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości co następuję:
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których
dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
b) Minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych
przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację
programów operacyjnych”.
2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej:
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl
b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie
teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl
lub adres poczty --------- (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora
ochrony danych u Beneficjenta).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Komputerowe
ABC”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
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4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą,
przetwarzanych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020:
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
uchylającego 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) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie
teleinformatycznym wspierającym 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
uchylającego 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) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
d) 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
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wymiany informacji między beneficjentami
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

a

instytucjami

zarządzającymi,

5. Odbiorcą moich danych jest:
a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
c) Beneficjent realizujący Projekt - Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski,
z siedzibą w Gulczewo, ul. Nadbużańska 12, 07-200 Wyszków (nazwa i adres Beneficjenta),
d) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - …………………
……………………………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora,
Instytucji Zarządzającej, oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy
podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowania.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**

* Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których istnieje obowiązek monitorowania efektywności
zatrudnieniowej.
** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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