
 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji i  
Uczestnictwa w Projekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” 
 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie „Zakład Aktywności 
Zawodowej – spełnieni w pracy”, realizowanym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne w partnerstwie z Gminą Zawiercie, w imieniu której działa Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zawierciu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna 
integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem/am się z prawami i obowiązkami uczestnika Projektu oraz 
postanowieniami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i je 
akceptuję. 

2. Zostałem/m poinformowany/a, że w projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX 
Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5.. Programy 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów projektowych, w 
szczególności do promowania i upowszechniania projektu na stronach internetowych, 
materiałach filmowych, prasie, w publikacjach itp. na potrzeby realizacji w/ w. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy" w ramach 
(Nr umowy: UDA-RPSL.-09.01.05-24-052B/18-00) w ramach Osi Priorytetowej IX 
(Włączenie społeczne) dla Działania 9.1 Aktywna integracja dla Poddziałania 9.1.5. 
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119/1z 
4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO" oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 
   

  (data i czytelny podpis uczestnika/ki lub opiekuna prawnego) 

 

 

(Imię i Nazwisko) 

 

 

(adres zamieszkania) 


