Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do mikroprojektu
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację
szkoleń komputerowych”
………………………………………….
Data, godzina i podpis osoby przyjmującej

………………………………
Numer formularza zgłoszeniowego

UWAGA! WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROSIMY WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYMI LITERAMI

Nazwisko:

Imię/ Imiona:
Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Data i miejsce
urodzenia
Wiek (w latach):

PESEL:

Adres zamieszkania:
Miejscowość ……………………………
Ulica …………………………………….
Nr domu…………………………………
Nr lokalu ………………………………..
Kod pocztowy ………………………….
Poczta……………………………………
Gmina ……………………………………

Powiat ……………………………………
Województwo…………………………….
Dane kontaktowe:

Numer telefonu stacjonarnego …………………………….
Numer telefonu komórkowego……………………………..
Adres e-mail ………………………………………………..
Wyższe

Wykształcenie:

Policealne
Ponadgimnazjalne
Gimnazjalne
Podstawowe
Niższe niż podstawowe

Jestem
zainteresowana/y
udziałem w szkoleniu
(zaznaczamy tylko dwa
wybrane moduły
szkoleniowe):

Zgłaszam chęć
uczestnictwa w
szkoleniu wybranej w
lokalizacji:

Dwa moduły szkoleniowe do wyboru:
Rodzic w Internecie- 12 godzin
Mój biznes w sieci- 12 godzin
Moje finanse i transakcje w sieci- 12 godzin
Działam w sieciach społecznościowych- 12 godzin
Tworzę własną stronę internetową (blog)- 12 godzin
Rolnik w sieci- 12 godzin
Kultura w sieci- 12 godzin
Wiejski Dom Kultury w Olchowcu
Wiejski Dom Kultury w Busównie
Wiejski Dom Kultury w Pniównie
Wiejski Dom Kultury w Chylinie
Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy
Wiejski Dom Kultury w Syczynie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
•
Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w mikroprojekcie
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez
organizację szkoleń komputerowych” i w pełni go akceptuję.
•
Dobrowolnie deklaruję swój udział w mikroprojekcie „Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń
komputerowych”.
•
Stwierdzam, iż zgodnie z wymaganiami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w w/w
mikroprojekcie. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego
postępowania rekrutacyjnego.
•
Zostałem/am poinformowany/a, że Operatorem grantu jest Województwo Lubelskie.

•

•

•
•

•
•
•

Zostałem/am poinformowany/a że mikroprojekt jest organizowany w ramach projektu
grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski
Południowo- Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych ( w tym danych wrażliwych) zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych oraz właściwymi krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, do celów związanych z realizacją i promocją projektu, a także w zakresie
niezbędnym do wywiązania się przez Operatora Projektu z obowiązków
sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa). Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie
w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel
przetwarzania.
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych
(oraz ich poprawiania).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla
celów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych związanych z
realizowanym mikroprojektem 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.
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie i
rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona terytorialnie i czasowo.
Jestem świadomy/a, że Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w mikroprojekcie.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenia prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym
Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

……………………………
Miejscowość, data

…………………………..
Czytelny podpis

Załącznik nr 2
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, ja niżej
podpisany/a oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą Gminę Wierzbica położoną na
terenie województwa lubelskiego, pod adresem zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................

……………………………………
data i czytelny podpis

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO
PROJEKTU BENEFICJENTA
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski
Południowo – Wschodniej oświadczam, że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
a) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.
zm.),
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 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),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
a) 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,

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.),
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 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).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum
Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu
Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (nazwa i adres beneficjenta) oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Gmina Wierzbica,
Wierzbica- Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica (nazwa i adres ww. podmiotów).
Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach
POPC.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty iod@lubelskie.pl).
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………,
legitymujący/a się dokumentem tożsamości nr ……………………………………………….
wydanym przez ……………………………….., który okazałem/łam składając niniejsze
oświadczenie.
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 270 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu:
„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu
jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Oświadczam, że posiadam aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, potwierdzone
dokumentem
wydanym
przez
……………………………………………..
dnia
……………………………………………… który okazałem/łam składając niniejsze
oświadczenie.

……………………………….
Składający oświadczenie

………………………….
Przyjmujący oświadczenie

Załącznik nr 5

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski
Południowo – Wschodniej oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę
przy Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane
osobowe wrażliwe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 (POPC).
3. Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
4. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), beneficjentowi
realizującemu projekt - Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (nazwa i
adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
5. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne.
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

