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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 

 w projekcie  

pt. „ Znajomość języka i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy ”  

nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 

 

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a ...........................................................................................................................................................................  
(adres) 

 

PESEL            
 

 

potwierdzam dane zawarte w złożonej karcie rekrutacyjnej i wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pt. „Znajomość języków 

i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowanego w ramach 

podpisanej pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnosląskiego a SEVERN  

Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

1. Mam świadomość, że szkolenie jest bezpłatne i nie poniosę żadnych kosztów jeśli : 
a) wycofam swoje uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem, 
b) będę uczestniczył/a w min. 80% zajęć szkoleniowych, 
c) nie zostanę skreślony z listy uczestników, 
d) przystąpię do egzaminu, 
e) wypełnię w terminie wszystkie wymagane przez przepisy dokumenty związane z realizacją projektu, 

sprawozdania i ankiety. 
 

W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, przekraczających łącznie 20% całkowitego czasu 
trwania szkolenia oraz skreślenia z listy uczestników z przyczyn leżących po mojej stronie, mogę zostać obciążony/a 
kosztami poniesionymi przez Projektodawcę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia, w którym deklaruję swój 
udział (koszt przypadający na jednego uczestnika wynosi: w przypadku języka angielskiego 1919,93 zł, niemieckiego 
2004,52 zł, francuskiego 1858,12 zł, szkolenia komputerowego 2553 zł).  

 
2. Zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  
b) udziału w całym szkoleniu,  
c) udziału w systemie monitoringu obowiązującego w projekcie oraz udziału w badaniach  prowadzonych przez 

Projektodawcę, Instytucję Pośredniczącą/Instytucje Pośredniczącą II stopnia, 
d) przystąpienia do egzaminów końcowych, 

e) rzetelnego przygotowania się celem zdania z wynikiem pozytywnym egzaminów końcowych. 
3. Oświadczam, że składane przeze mnie oświadczenia związane z uczestnictwem w przedmiotowym projekcie są 

zgodne z prawdą. Mam świadomość, iż w razie podania nieprawdziwych danych:  
- mogę zostać zobowiązany do zwrotu kosztów  do wysokości kosztów udziału w projekcie oraz 
- podlegam odpowiedzialności karnej na mocy art. 233 Kodeksu Karnego. 
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W związku z udziałem w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–
2020 pt. „Znajomość języka i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” nr RPDS.10.03.00-02-0014/17” 
jako Uczestnik Projektu przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych jest: 
  w odniesieniu do zbioru: Bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

 w odniesieniu do zbioru Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów 
operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  
 Bazy danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 
 Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 
3) moje dane przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014–2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, 
celach archiwalnych oraz statystycznych; 

4) przetwarzanie  danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c 
oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO. 

5)  w zakresie zbioru pt: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje 
dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z  
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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006, 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z 22 września 2014 r. ustanawiającego 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). 

6) odbiorcami danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent oraz podmioty, które na zlecenie 
Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 lub beneficjenta. Dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014-2020; 

7) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby 
rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 oraz do 
czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 
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8) podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

9) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 
oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  

10) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Umowy o Dofinansowanie zawartej między Severn Sp. z o.o. - 
Organizatora szkoleń a Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPOWD 2014-2020 informujemy, iż w związku z udziałem w Projekcie pt. „Znajomość 
języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 będzie Pan/Pani 
zobowiązany/na do podania następujących danych: 
 
Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

ramach RPO WD 2014 – 2020: 

1. Dane osobowe zwykłe: 

 nazwiska i imiona; 

 imiona rodziców; 

 data urodzenia; 

 miejsce urodzenia; 

 adres zamieszkania lub pobytu; 

 numer ewidencyjny PESEL; 

 Numer Identyfikacji Podatkowej; 

 miejsce pracy; 

 zawód; 

 wykształcenie; 

 seria i numer dowodu osobistego; 

 numer telefonu; 

 adres e-mailowy; 

 nr rachunku bankowego. 
2. Dane osobowe wrażliwe (w przypadku projektu, którego realizacja obejmuje przetwarzanie danych wrażliwych) 

a. które ujawniają bezpośrednio lub w kontekście: 

 pochodzenie etniczne; 

 stan zdrowia; 

 nałogi; 
b. dotyczą: 

 skazań; 

 orzeczeń o ukaraniu; 

 innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
 
 

Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

1) Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione 

do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera): 

Lp. Nazwa 

1 Imię 
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2 Nazwisko 

3 Telefon 

4 Adres e-mail 

5 Kraj 

6 PESEL 

 

2) Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów: 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

3) Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą): 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

4) Dane uczestników indywidualnych: 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

5) Dane dotyczące personelu projektu: 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6) Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem 
kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą): 
 

Lp. Nazwa 

1 Nazwa wykonawcy 

2 Kraj 

3 NIP wykonawcy 

 

 

 

………...............…………………………….       ……..………...............…………  
            miejscowość i data                                              podpis Uczestnika/czki 
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Załącznik nr 1 do Deklaracji Uczestnictwa 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionym poniżej zakresie, przez Administratora Danych, 
którym jest: 
 

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem 
zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”. 

 Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,  
00-926 Warszawa. 

Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z 
realizacją ww. celu. 

 

 

……………………………………….       …………………………………………….. 
           miejscowość i data             podpis Uczestnika/czki Projektu 

 
 
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

Zbiór: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

ramach RPO WD 2014 – 2020: 

1.Dane osobowe zwykłe: 

 nazwiska i imiona; 

 imiona rodziców; 

 data urodzenia; 

 miejsce urodzenia; 

 adres zamieszkania lub pobytu; 

 numer ewidencyjny PESEL; 

 Numer Identyfikacji Podatkowej; 

 miejsce pracy; 

 zawód; 

 wykształcenie; 

 seria i numer dowodu osobistego; 

 numer telefonu; 

 adres e-mailowy; 

 nr rachunku bankowego. 
2.Dane osobowe wrażliwe (w przypadku projektu, którego realizacja obejmuje przetwarzanie danych wrażliwych) 

a) które ujawniają bezpośrednio lub w kontekście: 

 pochodzenie etniczne; 

 stan zdrowia; 

 nałogi; 
b) dotyczą: 

 skazań; 
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 orzeczeń o ukaraniu; 

 innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
 

Zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

1)Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do 

podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera): 

Lp. Nazwa 

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Telefon 

4 Adres e-mail 

5 Kraj 

6 PESEL 

 

2)Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów: 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

3)Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą): 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

4)Dane uczestników indywidualnych: 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

5)Dane dotyczące personelu projektu: 

Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

6)Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem 

kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą): 

Lp. Nazwa 

1 Nazwa wykonawcy 

2 Kraj 

3 NIP wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Deklaracji Uczestnictwa 

OŚWIADCZENIA 
 

do projektu 
 

„Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” 
nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 

 

 ...................................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

PESEL            
 

Ja niżej podpisany oświadczam*, że: 

 Zamieszkuję na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji w rozumieniu przepisów KC pod 

adresem: 

 Wskazanym w karcie rekrutacyjnej 

 Innym ……………………………………………………………………………………………………... 
 

 Zamieszkiwana przeze mnie miejscowość jest terenem wiejskim DEGURBA3: 

 Tak 

 Nie 
 

 Posiadam wykształcenie co najwyżej średnie, ponadgimnazjalne ISCED3 (wypełniają osoby do 50 roku 

życia): 

 Tak 

 Nie 
 

 Jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (wypełniają kobiety po 59 

roku życia oraz mężczyźni po 64 roku życia): 

 Tak 

 Nie 
 

 Mój poziom znajomości języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego to poziom A0 i w związku z tym nie 

wypełniam testu poziomującego: 

 Tak 

 Nie 
 

 Korzystałem/am z kursu nauki języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego/komputerowego w ramach 

RPO WD 2014-2020, działanie 10.3: 

 Tak, poziom……………… 

 Nie 

 

 

……………………………………….       …………………………………………….. 
miejscowość i data              podpis Uczestnika/czki Projektu 

*zaznaczyć właściwe 



 
 

 
Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez Severn Sp. z o.o.  jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja”; 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Załącznik nr 3 do Deklaracji Uczestnictwa 

Ankieta do projektu nr  RPDS.10.03.00-02-0014/17 

Szanowni Państwo, 

Niniejsza ankieta ma na celu określenie stopnia znajomości języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego.  
Prosimy o odpowiedzi zgodne ze stanem faktycznym, które są bardzo istotnym źródłem informacji.  
Prosimy o zaznaczenie: jednej cyfry ze skali 1-5, gdzie 1 – oznacza nisko, a 5 – oznacza wysoko lub zaznaczenie znakiem X 
odpowiedniej odpowiedzi*. 
Dziękujemy ! 
 
 ...................................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 

PESEL            

 

1. Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje z zakresu mówienia w  j. angielskim/niemieckim/francuskim? 
 

    1 2 3 4 5 

2. Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje z zakresu czytania w  j. angielskim/niemieckim/francuskim? 
 

    1 2 3 4 5 

3. Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje z zakresu gramatyki w  j. angielskim/niemieckim/francuskim? 
 

1        2  3 4 5 
 

4. Jak ocenia Pan/Pani swoją pozycję zawodową na rynku pracy? 
 

1        2 3 4 5 
 

5. Co stanowi dla Pana/Pani największą przeszkodę w uczestnictwie w samokształceniu? 
        (można zaznaczyć kilka) 

 koszty kształcenia 
 odległość od miejsca kształcenia 
 sytuacja osobista 
 nieodpowiednia oferta edukacyjna  

 

6. Czy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie zamierza Pan/Pani nadal podnosić swoje kwalifikacje? 
 Tak 
 Nie. 

 

*zaznaczyć właściwe 


