FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU
do projektu „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze”

Tytuł projektu
Nr projektu
Numer i nazwa osi priorytetowej
Nr i nazwa działania
Nr i nazwa poddziałania

Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze
RPSW.08.03.03-26-0002/17
RPSW.08.00.00 rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
RPSW.08.03.00 zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
RPSW.08.03.03 rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

Dane
uczestnika

Dane
kontaktowe

Lp.
1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Płeć

5

Wiek w chwili przystępowania do projektu

6

Wykształcenie

7

Województwo

8

Powiat

9

Gmina

10

Miejscowość

11

Ulica

12

Nr domu

13

Nr lokalu

14

Kod pocztowy

15

Telefon kontaktowy

16

Adres poczty elektronicznej

17

Jestem uczniem Szkoły Podstawowej nr 15
i. Tadeusza Kościuszki w Kielcach

W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczam do klasy

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu
Osoba należąca do mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem dostępu do mieszkań

Bierna zawodowo
Osoba ucząca się
Nie

Osoba z niepełnosprawnościami

Nie

18
Dane
dodatkowe

19
20

Nazwa

Dane uczestnika

(e-mail)
………………………………………....

Odmawiam odpowiedzi

Tak
Nie
Tak
Odmawiam odpowiedzi

21

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

Tak
Nie
Odmawiam odpowiedzi

Tak
Miejscowość, data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* uczestnika projektu

I.

DEKLARACJA ORAZ OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W związku z deklaracją przystąpienia do projektu pn. „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze” oświadczam i przyjmuję do wiadomości,
iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce.
2) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS).
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu.
4) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych
z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach RPO WŚ 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjentowi realizującemu Projekt -Ośrodkowi
Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą
w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej (IZ)
oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPO WŚ.
6) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
Projektu.
7) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
8) Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Bezpiecznie
surfujemy w internetowej chmurze”.
9) Zostałam(em) poinformowana(y), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).
10) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i upowszechnianie mojego wizerunku przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”
w Kielcach w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby realizowanego Projektu, prowadzonej działalności oraz
informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania go na potrzeby podane
w niniejszym oświadczeniu; ponadto mój wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych
z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością z ramach RPO WŚ.
11) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu.
12) Jestem świadoma(y), że złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie oraz, że złożone
dokumenty nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie, zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o ewentualnych zmianach w zakresie
danych zawartych w niniejszym „Formularzu zgłoszeniowym”.

Data ……………..............

Imię i nazwisko ………………..….…………….....

Podpis ……….....…………………...

Potwierdzenie przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego:
Data ……………………………………..

Czytelny podpis osoby przyjmującej Formularz Zgłoszeniowy

………………………………………

