
 

 

Deklaracja przystąpienia do projektu „Dzieciak” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata .............................................................................................  

 

 

Oświadczam, że: 

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie,  

b) zamieszkuję teren województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu art. 25 

Kodeksu cywilnego (osoba, która przebywa na terenie miejscowości położonej 

na terenie województwa zachodniopomorskiego z zamiarem stałego pobytu),  

c) zostałam poinformowana/y, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanym w ramach działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  

d) zapoznałam/em się z regulaminami niniejszego projektu i w pełni je akceptuję, 

e) zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na wykorzystanie 

podanych w formularzu danych osobowych na potrzeby realizowanego 

w ramach projektu procesu rekrutacji, 

f) uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

za złożenie prawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, oświadczam, 

że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne 

z prawdą. 

 

 

 

 ……………………… ……………………………………. 
  (miejscowość, data)  (czytelny podpis kandydata*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w imieniu osób niepełnoletnich deklaracje podpisuje opiekun prawny  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: 

• administratorem podanych danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sianowie z siedzibą przy ul. Słowackiego 3a, 76-004 

Sianów; 

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail 

a.debowski@sianow.pl. 

• celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie rekrutacji 

uczestników do projektu „Dzieciak”, a podstawą prawną przetwarzania jest 

zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 

zgody; 

• podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych 

jest brak możliwości korzystania udziału w procesie rekrutacji; 

• podane dane będą przechowywane przez okres realizacji projektu tj. do 

30.06.2023; 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 

przepisów prawa; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich 

sprostowania; 

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan 

przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

 

 


