DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka
…………………………………………………………………………………. w projekcie
imię i nazwisko dziecka

"Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji
Opolskiej” w okresie od daty rozpoczęcia udziału, do chwili zakończenia projektu.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu uczestnictwa uczniów w projekcie
Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji
Opolskiej” oraz zobowiązuję się dostarczyć wymagane załączniki:
Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 2 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Załącznik nr 3 - Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika do projektu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
Jestem świadoma/y, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa.

……………………..…………
(data)

…………..…………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….
zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz art. 6 ust. 1 lit. a, art. 8 ust. 1, art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oświadczam, iż
wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka:
.......................................................................................................................
powstałych w wyniku realizacji projektu pn. „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla
uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego-2014-2020 na stronach internetowych
Beneficjenta oraz w dokumentacji projektowej.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdej chwili w formie pisemnej.

…………………………………………………..………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka – wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe)

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA DO PROJEKTU
"Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji
Opolskiej” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 - Rozwój edukacji. Poddziałanie
9.1.2 - Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.
Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imię
PESEL
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)
Miejscowość urodzenia
Płeć

K*

M*

Adres zamieszkania ucznia
Województwo
Powiat, gmina
Kod pocztowy i poczta
Miejscowość zamieszkania
Ulica
Nr domu
Telefon kontaktowy rodziców
Adres e-mail rodziców
Szkoła
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Klasa

Nr lokalu

Inne dane
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia.

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI *

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI*

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI*

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej
niż wymienione powyżej).
*niepotrzebne skreślić

………………………………………………
(data)

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI*

….………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU1
W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół
podstawowych Aglomeracji Opolskiej, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul.
Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. U. UE.L. 2016.119.1) – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust
4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 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 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) punkt 3.A.iv;
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego rozporządzenia;
c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460,
z późn. zm.);
W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 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 uchylające Rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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;
1

Wzór może być modyfikowany przez Instytucję Zarządzającą poprzez dodanie elementów określonych dla deklaracji uczestnictwa
w projekcie, przy czym wymagane jest aby uczestnik złożył odrębne podpisy na deklaracji i oświadczeniu.

d)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.);
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły” – projekt
edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, beneficjentowi realizującemu projekt - Miasto
Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
z siedzibą w Opolu 45-856 Opole, ul. Lelewela 9. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom
badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub
innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą na realizację
ewaluacji. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO;
6) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
7) podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych
miejscach pracy2;
10) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl; iod@opolskie.pl lub adres poczty iod@um.opole.pl , iodo@psp33.opole.pl
12) dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) mam prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego
niniejsze oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- do przeniesienia danych osobowych.

miejscowość i data

2
*

czytelny podpis uczestnika projektu
rodzica / *prawnego opiekuna

Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

