DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
.........................................................................................................…….................................................….......
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zam............................................................................................…….................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

Nr PESEL..................................…........................Telefon kontaktowy: ...........…................................….........….
Adres e-mail: …………….…………..……………………..………....
1.

Zostałem(am) poinformowany/a, że uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.

Zapoznałem(am) się z zasadami rekrutacji i uczestnictwa w ww. projekcie.

3.

Jestem osobą bezrobotną: (wybrać właściwe i zakreślić)

□ poniżej 25 roku życia, która nie ma zatrudnienia i nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu*,
□ powyżej 25 roku życia, która nie ma zatrudnienia i nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu*;
□ długotrwale: w grupie osób do 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 m-cy;
□ długotrwale: w grupie osób pow. 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy;
□ z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
4.

Deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach projektu.

5.

Zobowiązuję się po zakończeniu uczestnictwa w projekcie do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Referat Pozyskiwania
i Obsługi Funduszy i przekażę informację (do 4 tygodni od zakończenia udziału) o swojej sytuacji na rynku pracy.

6.

W przypadku podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie udziału, zobowiązuję się do 3 miesięcy do dostarczenia
dokumentów potwierdzających podjęcie pracy lub samozatrudnienia (np. kopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie
potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej).

7.

Ubiegam /nie ubiegam** się o świadczenia w ZUSie (renta, świadczenia rehabilitacyjne, inne).

8.

Oświadczam, że ostatnią formę kształcenia formalnego realizowanego w systemie stacjonarnym, ukończyłem(am) w okresie
dłuższym / krótszym ** niż 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oświadczenia.

9.

Oświadczam, że ostatnie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową zakończyłem(am) w okresie dłuższym / krótszym ** niż 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia oświadczenia / dotychczas nigdy nie pracowałam(em)**.

10. Oświadczam, że uczestniczyłam(em) / nie uczestniczyłam(em) ** w szkoleniu finansowanym w całości lub w części ze środków publicznych

w okresie ostatnich 28 dni.
11. Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że jestem osobą bezrobotną (to znaczy osobą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie

poszukującą zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż …..... miesięcy / lat ** poprzedzających dzień złożenia oświadczenia.
Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż podane przeze mnie dane są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Kraków, ……………………….....
DATA

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

* osoba młoda z kategorii NEET, jest to osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuję, posiada status osoby bezrobotnej; nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym; nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
** niepotrzebne skreślić

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej
Kraków (VI)” oświadczam, że:
1. Nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na
terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” do momentu zakończenia wsparcia nie będę uczestniczyć w innym projekcie
aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1.
2. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
Przyjmuję również do wiadomości, że w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na
terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” :
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ulicy
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich 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 (RODO) - dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)na podstawie:
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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z
późn. zm.);
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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.);

d) 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 w zbiorach: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

_______________________
1

Nie dotyczy projektów pozakonkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach PO WER
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy
w Krakowie z siedzibą: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” – Gminie Miejskiej Kraków – Grodzkiemu Urzędowi Pracy
w Krakowie z siedzibą przy ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na
rzecz Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.
6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
11. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając
wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@gupkrakow.pl lub z powołanym przez administratora Inspektoratem Ochrony
Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 16 i 18 RODO.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie jak imię (imiona),
nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu
ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego
mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak
powyżej2.

Kraków, ………………………......
DATA

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

_______________________
2

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie
projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy
w ramach Działania 1.3 lub 1.2.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)” projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

