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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………....................................... 

zamieszkała/y w ………………………………………………………………………………………………….. 

posiadająca/y numer PESEL ……………………………………………………………………………………. 

 

deklaruję udział w projekcie pn.  

„Zachodniopomorskie Małe Skarby”, numer projektu RPZP.06.06.00-32-P001/18, realizowanym przez 

Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 41, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i oświadczam, że: 

a) zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”  

z dnia………………………………………….; 

b) zobowiązuję się do stosowania Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe 

Skarby” wraz z wszelkimi zmianami; 

c) spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie; 

d) do projektu przystępuję w celu powrotu do pracy i podejmę w tym kierunku wszelkie niezbędne 

starania; 

e) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 

zakończeniu, w tym na złożenie w ciągu czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie 

Oświadczenia o statusie uczestnika w chwili zakończenia udziału w projekcie; 

f) zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); 

g) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

h) świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego zeznania, zgodnie  

z art. 233 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600), oświadczam, 

że dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

Od czasu podpisania przeze mnie formularza rekrutacyjnego zmianie uległy następujące dane: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 
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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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” oświadczam, 
że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. administratorem moich danych osobowych jest: 

1)  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34,  
70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej  
RPO WZ 2014-2020 w ramach zbioru „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą przy ul. Wspólnej  2/4,  00-926 
Warszawa, dla danych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 

2. 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Projekty RPO WZ 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 uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470  
z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 
1460 z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje 
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 uchylające 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.); 
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d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające 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 wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi  
i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1); 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu  
pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania dla: Instytucji Pośredniczącej – 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjenta - 
Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, realizatora projektu - 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZP 
2014-2020, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Realizatorowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
10. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 
a. abi@wzp.pl; 
b. iod@miir.gov.pl.  

11. W związku z tym, że Marszałek Województwa Uchwałą nr 1138 Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., zatwierdził realizację projektu  
pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, mogę 
wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych kierować również do WUP. 

12.  W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  
z którym można skontaktować się pisząc pod adres poczty elektronicznej: iod@wup.pl lub pisemnie 
na adres: ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.  

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych osobowych. 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

 
 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU1 

                                                           
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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