
 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’ 

numer POWR.01.02.01-22-0052/17 

realizowanym przez La Soleil Monika Piecuch (Projektodawcę)  

 

 

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ........................................................................................................................................................... 

(adres) 

NR PESEL            

 

 

1. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’ 

numer POWR.01.02.01-22-0052/17, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach PO WER na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Zatrudnienie, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 

a) wiek: 18-29 lat, 

b) status osoby biernej zawodowo zgodnie z definicją ujętą w Regulaminie Projektu, 

c) osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 

d) osoba nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania 

pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni, 

e) osoba zamieszkująca według Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego, 

f) osoba bez dochodów (na podst. zaświadczenia z ZUS) 

g) osoba umiejąca pływać (opcjonalnie w zależności od formy wsparcia), 

 

3. W związku z przystąpieniem do Projektu ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’ oświadczam, że przyjmuję 

do wiadomości, iż: 

a) w odniesieniu do zbiorów: PO WER na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych: administratorem 

moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla PO WER na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku 

(80-810), 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO WER na lata 2014-2020; 

b) odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych: administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję 

Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507), 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. 

zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO WER na lata 2014-2020; 

 

 



 

 

c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu ,,AKCJA: POMORSKA 

AKTYWIZACJA!” w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia 

uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS oraz 

zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z PO WER 2014-2020, współfinansowanego z EFS; 

d) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi 

Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu projekt 

Projektodawcy - La Soleil Monika Piecuch z siedzibą Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka oraz 

podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, oraz beneficjenta kontrole 

i audyt w ramach PO WER 2014-2020. 

4. Zobowiązuje się: 

 

a) w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie do przekazania beneficjentowi danych 

dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 

b) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy
.
 

 

 

 

 

 

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

data  Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

  

 
 


