Wpłynęło dnia …………………………..
Nr kolejny ………………………………
Podpis osoby przyjmującej …………….

Deklaracja przystąpienia do projektu
„Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze
budownictwa i inżynierii środowiska”
Priorytet, w ramach, którego realizowany jest projekt: IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 4.3 „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii
Europa 2020”
Zgłaszam chęć udziału w studiach podyplomowych:
(proszę zakreślić odpowiednią rubrykę):

Lp.

Nazwa studiów podyplomowych
Odnawialne źródła energii

1

edycja I (październik 2013-czerwiec 2014)
edycja II (październik 2014-czerwiec 2015)
Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

2

edycja I (październik 2013-czerwiec 2014)
edycja II (październik 2014-czerwiec 2015)
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DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Imię (imiona): ………………………………………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………………………………………………
Płeć:
kobieta
mężczyzna
Wiek w chwili przystąpienia do projektu: ……………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego …………………………………………………….
Wykształcenie:
brak1
podstawowe2
gimnazjalne3
ponadgimnazjalne4
pomaturalne5
wyższe6
inne ………………………………………………………………………………..
8. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną7:
tak
nie
9. Dostęp do komputera z internetem:
tak
nie
10. Jestem osobą aktywną zawodowo (pracującą):
tak
nie
11. Jestem osobą pracującą lub zamierzającą pracować jako:
sprzedawca instalacji OŹE
ekspert rozwoju OŹE
doradca inwestycyjny w zakresie OŹE
pracownik działu utrzymania dróg w firmie budowlanej, urzędzie, ZUK, MZDiM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DANE KONTAKTOWE:
12. Ulica: ………………………………………………………………………………….
13. Numer domu: ………………………………………………………………………….
14. Numer lokalu …………………………………………………………………………
15. Miejscowość: ………………………………………………………………………….
16. Obszar:
miejski8
wiejski9
17. Kod pocztowy: ……………………………………………………………………….
18. Województwo: ………………………………………………………………………..
19. Powiat: ………………………………………………………………………………..
20. Telefon stacjonarny: …………………………………………………………………..
21. Telefon komórkowy: ………………………………………………………………....
22. Adres poczty elektronicznej (e-mail): …………………………………………………
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Deklaruję chęć przystąpienia do projektu „Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w
Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska” realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oświadczam, iż:
1) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie oraz
zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą
2) zostałem/łam poinformowany/a, że projekt „Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP
w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, iż dane
zawarte w wypełnionych przeze mnie dokumentach związanych z przystąpieniem do projektu
są prawdziwe.

………………………….
(miejscowość i data)

……...…………………………….
(czytelny podpis Uczestnika Projektu)

1

brak formalnego wykształcenia; 2kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej; 3kształcenie
ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej; 4kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie
średnie lub zasadnicze zawodowe); 5kształcenie na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym; 6pełne i ukończone na poziomie wyższym;
7
pod tym okresleniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieka dziecka do lat 7 lub
osoby zależnej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z dnia 1 maja 2004); 8obszar położony w granicach administracyjnych miast; 9tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejskowiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu „Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w
Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu
w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju beneficjentowi realizującemu projekt: Wyższa
Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ul. Mokra 13/19,
26-600 Radom. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej
kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………..
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

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