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PROJEKT: „Z robotem na Ty”

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Nazwisko  

Imię (Imiona)  

PESEL  

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 
 

Nazwa i adres 

przedszkola/szkoły 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Województwo  Gmina  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 

 

DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Adres e-mail  Tel. komórkowy  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że: 
 

 

 

 Wyrażam zgodę na wypełnianie dokumentów związanych z Projektem (np. ankiety, oceny 

szkolenia), 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Z robotem na Ty” i akceptuję 

jego postanowienia, 

 Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych 

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

 Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć wykonanych w ramach Projektu (wykorzystanie 

wizerunku mojego syna/córki na stronie internetowej Projektu oraz w materiałach 

informacyjnych z realizacji Projektu), 

 Zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania mojego syna/córki 
 
na warsztaty, zgodnie 

z wybraną grupą szkoleniową w Projekcie „Z robotem na Ty”, 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w badaniu ankietowym przeprowadzanym w 6 

miesięcy po zakończeniu Projektu. 

 

 

 

Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 

 Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych  

zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji Projektu, 

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne, 

aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu 

 

 

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż 

dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 
..................................................................................................... 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Z robotem na Ty”, nr umowy 247_I/2014, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wyrażam 

zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego syna/córki. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1 Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla 

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Departament Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 

 

2 Dane osobowe mojego syna/córki będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia, realizacji Projektu „Z robotem na Ty” ewaluacji, monitoringu 

i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

3 Dane osobowe mojego syna/córki mogą zostać udostępnione innym podmiotom 

wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Z robotem na Ty ”, 

ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

4 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

 

5 Mam prawo dostępu do treści  danych mojego syna/córki i ich poprawiania. 

 

 

 

 

_______________________                                           _______________________________ 

     Miejscowość, data                                                      PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

                PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Ja,……………………………………………………………(imię i nazwisko rodzica/opieku-

na prawnego), niżej podpisany/a deklaruję wolę uczestniczenia mojego syna/córki w 

Projekcie „Z robotem na TY” nr umowy 247_I/2014 realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

 
 

 

Mój syn/córka, ……………………….....…………………………(imię i nazwisko dziecka) 

spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie „Z robotem na TY” 

ponieważ (proszę zaznaczyć znakiem X spełniane kryteria kwalifikowalności): 

 

 Zamieszkuje (w rozumieniu KC) na terenie województwa lubuskiego 

 Jest w wieku 5-18 lat 

 
 

 

 

 

 

POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE OŚWIADCZEN NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ 

 

Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszej deklaracji są zgodne 

z prawdą. 

 

 

 

 

______________________                                           _______________________________ 

Miejscowość                                                                          PODPIS RODZICA/OPIEKUNA  

       PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

                                                                                                      


