
 
 

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisany/a …..………………………………………………………..…………….., 

PESEL …………………………………, tel. kontaktowy …………………………………… 

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

 

1. Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie pn. „Ja w Internecie” – w ramach Działania 

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
2. Zobowiązuje się do uczestnictwa w miejscu i czasie wskazanym przez Gminę Linia                              

w następujących cyklach szkoleniowych: 

o Rodzic w Internecie,  

o Mój biznes w sieci,  

o Moje finanse i transakcje w sieci,  

o Działanie w sieciach społecznościowych,  

o Tworzę własną stronę internetową (blog),  

o Rolnik w sieci, 

o Kultura w sieci. 

3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności grupy docelowej uprawiające mnie 

do udziału w projekcie:  

o kobieta/mężczyzna, 

o osoba niepełnosprawna, 

o osoba niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi, 

o wiek 18-34 lat/35-43 lat/44-64 lat/pow. 65 lat 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów projektowych, w tym 

przede wszystkim do zamieszczania fotografii z moim wizerunkiem na stronach 

internetowych, zawierających treści promujące projekt, w prasie lokalnej oraz                                    

w materiałach ogólnych promujących projekt. 

5. Zobowiązuję się do powiadomienia Gminy Linia realizującej projekt z wyprzedzeniem                      

o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu „Ja w 

Internecie” – w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

POPC. W załączeniu podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Zostałem/łam poinformowany/na, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020. 

8. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia 

prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie” są zgodne z prawdą. 

……………..………………………………… 

 (Data i podpis uczestnika projektu) 


