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Załącznik nr 1 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Ja, niżej podpisany/a 

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

Deklaruję uczestnictwo w formach wsparcia przewidzianych w projekcie pn. „Edukacja Kluczem 
do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu  szkół z Powiatu 
Bolesławieckiego”, realizowanym przez Powiat Bolesławiecki/Powiatowe Centrum Edukacji 
 i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału  
w projekcie, a dane przedstawione przez mnie w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi 
faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                                     czytelny podpis uczestnika 

 

    

…………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

uczestnika biorącego udział w projekcie pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy 
program rozwoju uczniów i uczennic pięciu  szkół z Powiatu Bolesławieckiego” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

Lp.  Nazwa 
1. Tytuł projektu „Edukacja kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju 

uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” 
2. Nr projektu 

 
SL2014: RPDS.10.04.01-02-0008/16 

3. Priorytet 
 

10 Edukacja 

4. Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy 

 

Dane instytucji, która otrzymuje wsparcie w ramach EFS 

 
 
Dane podstawowe 

Lp. Nazwa  
1. Nazwa instytucji Zespół Szkół Elektronicznych im. 

Ignacego Domeyki 
2. NIP 

 
6 1 2 1 1 2 4 5 8 9 

 

3. REGON 
 

0 0 0 0 2 7 1 9 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dane 
teleadresowe 

4. Ulica 
 

Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 

5. Nr budynku 
 

2 

6. Nr lokalu 
 

 

7. Miejscowość 
 

Bolesławiec 

8. Obszar 
 

x Obszar miejski      Obszar wiejski 

9. Kod pocztowy 
 

5 9 - 7 0 0 
 

10. Województwo 
 

Dolnośląskie 

11. Powiat 
 

Bolesławiecki 

12. Telefon kontaktowy 
 

75 6494560 

13. Adres e-mail 
 

kwolski@interia.eu  
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Dane uczestnika projektu (ucznia), który otrzymuje wsparcie w ramach EFS 

 
 
 

Dane uczestnika 

Lp. Nazwa  
1. Nazwisko i Imię 

 
 

2. Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu 

 

3. PESEL  
 

           
 

4. Płeć 
 

   Kobieta               Mężczyzna 

5. Wykształcenie 
 

 

6. Nazwa instytucji 
 

   technikum             zsz 

7. Nazwisko i imię 
rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe 

8. Miejscowość 
 

 

9. Ulica 
 

 

10. Nr budynku 
 

 

11. Nr lokalu 
 

 

12. Kod pocztowy 
 

  -    
 

13. Obszar (dotyczy miejsca 
zamieszkania) 

  Obszar miejski      Obszar wiejski 

14. Kraj 
 

 

15. Województwo 
 

 

16. Powiat 
 

 

17. Gmina 
 

 

18. Telefon kontaktowy 
 

 

19. Adres e-mail 
 

 

 
 
 
 
 
 

20. Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie 

  /   /     
  dzień           miesiąc               rok 

21. Data zakończenia udziału w 
projekcie 

  /   /     
  dzień           miesiąc               rok 

22. Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 

  osoba bezrobotna zarejestrowana w 
ewidencji urzędu pracy 
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Szczegóły 
wsparcia 

projektu   osoba bezrobotna niezarejestrowana 
w ewidencji urzędu pracy 
  osoba bierna zawodowo  
  osoba pracująca 

23. Rodzaj przyznanego 
wsparcia 

  doradztwo 
  staż/ praktyka 
  szkolenie/ kurs 
  zajęcia dodatkowe 

24. Data rozpoczęcia udziału we 
wsparciu 

  /   /     
  dzień          miesiąc               rok 

25. Data zakończenia udziału we 
wsparciu 

  /   /     
  dzień          miesiąc               rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu  

26. Osoba należąca do 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

  tak 
  nie 
  odmowa podania informacji 
 
 

27. Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

  tak 
  nie 
 
 

28. Osoba z 
niepełnosprawnościami 

  tak 
  nie 
  odmowa podania informacji 

29. Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

  tak 
  nie 
 

30. Osoba żyjąca w 
gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

  tak 
  nie 

 

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

  tak 
  nie 
  odmowa podania informacji 

 
 
 
…………………………….. ………………………………. 
Miejscowość, data Podpis uczestnika projektu 
                                                                 
 
 
                                                              ……………………………………… 
                                                                Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy 
program rozwoju uczniów i uczennic pięciu  szkół z Powiatu Bolesławieckiego”  (zwanym dalej 
„projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych  
z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
w ramach RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę 
przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411Wrocław.  

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 922).  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO 
WD 2014 – 2020. 

5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.  

6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 
2020. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

…..……………………………………… 

 

…………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*  

 
 

                                                 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 4 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym Formularz 
Zgłoszeniowy uczestnika biorącego udział w projekcie pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – 
kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu  szkół z Powiatu Bolesławieckiego” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
przez Administratora Danych, którym jest: 

 
1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże 
Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do 
zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”. 
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 3/5,  
00-507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 
 
Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach  
RPO WD 2014 – 2020. 
 
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka 
potrzeba) w związku z realizacją ww. celu. 

 
 
 

..…………………………………..    ………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                                    imię i nazwisko uczestnika, podpis   
                           

 
 
 

..……………………..……………………..     
                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


