
 

 

Projekt pt.: „Zwiększenie potencjału dzieci na 

i kształtowania środowiska pracy, w my

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE, 

ZGODA RODZICA/OPIEK

 

1. Ja, niżej podpisany (rodzic/opiekun prawny) zostałem poinformowany przez kierownika projektu (dr in

Dorotę Klimecką-Tatar) o planowanym projekcie wdro

przyszłym rynku pracy, w odniesien

myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie si

sposobie przeprowadzenia, korzy

otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałem pisemn

2. Otrzymałem zadowalające odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, rozumiem wszystkie prze

informacje dotyczące tego projektu. 

3. Zostałem poinformowany, że udział mojego dziecka (uczestnika proje

4. W imieniu mojego dziecka  (uczestnika projektu) wyra

„Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

i kształtowania środowiska pracy, w my

w czasie jego trwania, w miejscach okre

5. Przyjmuję do wiadomości, że p

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 2014 r. poz. 1182, z pó

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotycz

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

ustanawiającego przepisy ogólne dotycz

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno

i Rybackiego oraz uchylaj

z 20.12.2013, str. 320, z pó

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj

nr1081/2006 (Dz. Urz. UE

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 

z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system telei

operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotycz

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno

rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotycz

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno

i Rybackiego oraz uchylaj

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych

rodowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP(uczenie się przez całe 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

WIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE, O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH  

oraz  

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 
(wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka) 

ej podpisany (rodzic/opiekun prawny) zostałem poinformowany przez kierownika projektu (dr in

Tatar) o planowanym projekcie wdrożeniowym „Zwiększenie potencjału dzieci na 

przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania 

l idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie)”, o jego założeniach, celach, przebiegu, 

sposobie przeprowadzenia, korzyściach jak i ryzyku związanym z udziałem w tym proj

otrzymałem, przeczytałem i zrozumiałem pisemną informację dla uczestnika projektu.  

ce odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, rozumiem wszystkie prze

ce tego projektu.  

e udział mojego dziecka (uczestnika projektu) jest absolutnie dobrowolny.

W imieniu mojego dziecka  (uczestnika projektu) wyrażam zgodę na udział w projekcie wdro

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

rodowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie si

jscach określonych w formularzu. 

e podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych oraz uczestnika 

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 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne d

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

cego 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

cego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (D

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporz

nr1081/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 470), 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146, 

w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacj

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

cego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

nduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

cego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

ejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

 

przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

 przez całe życie)”realizowany  

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 

O PRZETWARZANIU DANYCH 

UNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE  

ej podpisany (rodzic/opiekun prawny) zostałem poinformowany przez kierownika projektu (dr inż. 

kszenie potencjału dzieci na 

iu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w 

eniach, celach, przebiegu, 

zanym z udziałem w tym projekcie, a także, że 

 

ce odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, rozumiem wszystkie przekazane mi 

ktu) jest absolutnie dobrowolny. 

 na udział w projekcie wdrożeniowym 

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych  

l idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie)”,  

 przetwarzania moich danych osobowych oraz uczestnika 

stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych 

dne dla realizacji Programu 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

ci i Europejskiego Funduszu Morskiego  

dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

cego rozporządzenie Rady (WE) 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

2020 (Dz. U. poz. 1146,  

cy realizację programów 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

ci i Europejskiego Funduszu Morskiego  

 



 

 

Projekt pt.: „Zwiększenie potencjału dzieci na 

i kształtowania środowiska pracy, w my

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj

1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno

finansowanych w perspektywie finansowej 2014

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporz

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów słu

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotycz

beneficjentami a instytucjami zarz

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (rodzic/opiekun prawny) oraz mojego dziecka (uczestnika 

projektu) związanych z udziałem w niniejszym projekcie wdro

Dorotę Klimecką-Tatar, zgodnie z art. 13 ust. 1 i u

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

 

…………………………

…………………………

kszenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych

rodowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP(uczenie się przez całe 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporzą

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

a wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze

cego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

nformacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji mi

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i po

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

 na przetwarzanie moich danych (rodzic/opiekun prawny) oraz mojego dziecka (uczestnika 

zanych z udziałem w niniejszym projekcie wdrożeniowym, przez kierownika projektu 

Tatar, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwią

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego

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

 

przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych 

 przez całe życie)”realizowany  

rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

cego rozporządzenie Rady (WE) nr 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

a wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

dzenia Parlamentu Europejskiego 

cych do przekazywania Komisji 

ce wymiany informacji między 

cymi, audytowymi i pośredniczącymi 

 na przetwarzanie moich danych (rodzic/opiekun prawny) oraz mojego dziecka (uczestnika 

eniowym, przez kierownika projektu – Dr inż. 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

…………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………………………………….. 

 data, miejscowość 


