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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………  deklaruję udział  
w projekcie pn. „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, który jest realizowanym 
w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 
roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  III oś priorytetowa – 
cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Wybieram następujący moduł szkoleniowy: 
 „Rodzic w Internecie” 
 „Mój biznes w sieci” 
 „Moje finanse i transakcje w sieci” 
 „Działam w sieciach społecznościowych” 
 „Tworzę własną stronę internetową (blog)” 
 „Rolnik w sieci” 
 „Kultura w sieci” 

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

(miejscowość, data)                                                                         (podpis) 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w projekcie. 

 

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

(miejscowość, data)                                                             (podpis) 

 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, jednocześnie potwierdzam, iż 
jestem świadoma/y odpowiedzialności finansowej w wysokości  560 zł w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub naruszenia ww. regulaminu. 

 

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

(miejscowość, data)                                                               (podpis) 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów 
reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych związanych z realizowanym 
Projektem oraz prowadzoną działalnością i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu 
wykorzystywania go na potrzeby podane w niniejszym oświadczeniu. Ponadto mój wizerunek 
może zostać udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych  
z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach  Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 
 
……………………………….                                …..…………………………… 

(miejscowość, data)                                                                         (podpis) 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów niezbędnych do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Cyfrowa 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny", oraz do celów związanych z realizacją, promocją 
projektu, monitoringiem i ewaluacją projektu a także w zakresie niezbędnym do wywiązania 
się z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu. 
 
……………………………….                                …..…………………………… 

(miejscowość, data)                                                                         (podpis) 

 

 


