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ProjeK współlinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA z danymi PFES
PĄekcie ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'', realizow-anym
przez Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, który jest wspołfinansowany ze środkowUnii
Zg}aszam chęć uczestnictwa w

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecanego.

Ivtuł oroiektu:
Nrumowv:
Pńorytet' w ramach, któItgo realizowany jest
nrniekt:

Działanie' w ramach, któltgo rcalizowany jest

uroiekt:

zawód i kwalifikacie - nulm płlcę''
'}dam
UDA _ PoKL.09.02.00 * 32 _ 044/IŻ _ o0
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.2 Podniesienie aftakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodoweso

od l

Temin realizacii nroiekfu
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tr'ormularz naleĘ wypełnić czytęlnią drukowanymi literami.

Formulan zgłoszeniowy wypełnia uczeń pehroletri, w przypadku uczrria niepełnoletniego wniosek wypełnia rodzic lub
opiekun pravny araz składa czytelny podpis.

W przypadku ucania peholebriego nie jest wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
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Biuro proiektu: ,'Mam zawód i kwalifikac|e - mam pracę''
centrum Edukacii Ęrodniczei
7o_7óo Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich tt5
telffax: +48-9t4 6 -1Ż-r7 9
www.ceog1.edu.pl'zs_ogr_o-d@um.rz_ęacslnpl
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Projekt vtlspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro proiektu:,,Mam zawód i kwalifikac|e - mam pracę''
Centrurn Edukacii Ogfodniczei
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich rt5
telffax: +48_9l-46 -1Ż-r7 9

www. ceogr.edu.pl,
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ProjeR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oŚwIADCzEI\nE UCZESTMKA PRoJEKTU
W zwią.zku z przystąlierriem do Projektu ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'', ręalizowanego
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam,iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorcm moich danych osobow'ych jcst Ministcr Rozwoju Rcgionalncgo, pcłniący
funkcję InsĘ.tucji Zarząńzająłej dla Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę
w Warszawieptzy ul. Wspólnej 2/4, kod pocztowy 00-926;
Ż\ podstawę prawnźr. przetwarzałia moich dan_-vch osobowych stanowi att. Ż3 ust' 1 plt 2Iub art'
Ż7 ust.Z pkt 2 ustawy z dnla 29 sierpnia 1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U'
22002 r. Nr 101, poz.926 re mt.);
3) moje dane osobowe bęĘ przetwarzane ąłłącznięw celu udzielenia wsparcia, rea|izacji
Projektu ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam Pf&Q'', ewaluacji, kontroli' monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Ęeracyjnego Kapitał Ludzki;
4) mojc danc osobow'c zostaĘv powicrzonc do przctw'arzarria InsĘfucji Pośrcdnicząccj
Wojewodzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, ul' A. Mickiewicza 4I,7a483 Szczecin,
Beneficjentowi realizującemu Projekt - Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
ul.Batalionów' Chłopskich 115, 70-760 Szczccin. Mojc darrc osobowc mogą zostaó
udostępnione firmom badawczym, realizującym na zlecenie Instyfucji Zarządzająeej Po KL,
krstytucji Pośredrricącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach Po KL oraz
specjalistycznym firmom realizującym na zlęcenie Instytucji Zarządzającej Po KL lub
Instytucji Pośrednicącej kontrole w ramach Po KL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznasa'a
z brakiem możliwościudzięlenia wsparcia w ramach Projektu;

6)

nram prawo dostępu do treściswoich danych i ich poprawiania.

Miejscowośó i data

Czytelny podpis uczestnika Prolektu

Czytelny podpis rodzica/prarłmego opiekunał

* W pł'ąpadku deklaracji uczestnictwa osoby niepefoioletniej oświadczeniepowinno zostaó po@isane zańwno przez óatą osoĘ' jak
ńwnież przez jej rodzica/prawnego opiekuna.

Biuro proiektu:,,Mam zawód ikwalifikac|e - mam pracę''
centrum Edukacii Ęrodniczei
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich tl5
te[fax: +48_9l-46-1Ż-)7 9
www. ceogr.edu.pl,
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