Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/a
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

PESEL

Deklaruję chęć uczestnictwa we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach projektu: „Krok
Do Lepszego Jutra” realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6 lok. 6,
00-020 Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś
Priorytetowa 9. Włączenie społeczne Działanie 9.1 „Aktywna integracja”.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie „Krok Do Lepszego Jutra” akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
2. Jestem osoba zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Jestem osobą bierną zawodowo/osobą bezrobotną.
4. Zamieszkuję na terenie objętym rekrutacją do projektu.
5. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
6. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w projekcie.
7. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie.
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach na początku, w trakcie i po
zakończeniu Projektu.
9. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w FORMULARZU REKRUTACYJNYM zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679). Przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych jest Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie 00-020, ul. Chmielna
6 lok. 6;
b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zmw.pl;
c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i zakwalifikowania mnie do projektu,
monitoringu i ewaluacji;
d) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
e) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji do projektu;
f) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
11. Zobowiązuję się do przekazania informacji o mojej sytuacji przez okres 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
12.Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją projektu.
13. Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej (wynikającej z Kodeksu Karnego) za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym oraz innych oświadczeniach
i dokumentach stanowiących integralną cześć dokumentacji aplikacyjnej odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne ze stanem
prawnym.
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