
 

 

Załącznik  nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w szkoleniach  

                                                        dla kadry średniego i wyższego szczebla 

Opole, dnia ....................... 2014 r. 

....................................................  
imię i nazwisko

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję udział w projekcie „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie 

kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” 

realizowanym w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry 

średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. 

„Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania 

nowych modeli zarządzania jakością” oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.                    

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

W związku z obowiązkiem nałożonym przez Komisję Europejską na Państwa Członkowskie 

dotyczącym badania sytuacji beneficjentów ostatecznych 6 miesięcy po zakończeniu udziału                   

w projekcie, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych do 

Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu 

„Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania 

nowych modeli zarządzania jakością”. W tym celu zobowiązuję się również do udziału w badaniu 

ankietowym.  

Wyrażam zgodę na to, by wszelkiego rodzaju dokumenty, materiały informacyjne oraz inne 

informacje związane z realizacją projektu „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji 

kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” były mi przekazywane 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych 

adres. Ponadto, zobowiązuję się do każdorazowego potwierdzania odebranej wiadomości.  

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby związane z realizacją 

projektu „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach 

wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych 

danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym 

 

…..………………………. 

podpis 


