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Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych na specjalności
Biotechnologia molekularna w ramach projektu pt.” Kompetencje studentów UR
kluczem do sukcesu na rynku pracy”
Ja, niżej podpisana(y), niniejszym oświadczam, że:
- deklaruje udział w zajęciach dydaktycznych realizowanych na specjalności Biotechnologia molekularna w
ramach projektu pt. „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” finansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-009/09-00,
- zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji na specjalność Biotechnologia molekularna i uczestnictwa w
projekcie i akceptuję jego zapisy oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,
- zostałam/em poinformowana/y, iż obecność na zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów, jest
obowiązkowa, a nieobecności muszą być usprawiedliwione odpowiednimi zaświadczeniami.
- zgodnie z wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie,
- spełniam wymogi uczestnictwa w Projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych w trakcie i po zakończeniu projektu,
- wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych oraz
umieszczanie mojej osoby na fotografiach związanych z realizacją projektu, materiałach promocyjnych, stronie
internetowej projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, działań
projektowych, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do
wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Pośredniczącej. Moja zgoda
obejmuje również przetwarzanie danych o których mowa w niniejszym punkcie w przyszłości, pod warunkiem,
że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania,
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu,
- zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
- zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- zostałam/em poinformowana/y, że dane zawarte w formularzu wprowadzane są do Podsystemu Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób
i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oraz określenie
efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych,
- w związku z obowiązkiem nałożonym przez Komisję Europejską na Państwa Członkowskie dotyczące badania
sytuacji beneficjentów ostatecznych po zakończeniu udziału w Projekcie wyrażam 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.) w związku z uczestnictwem w Projekcie,
- zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego jaką ponoszę w przypadku
podania nieprawdziwych danych i/lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia i/lub zatajenia prawdy.

...................................................
czytelny podpis

