
 

 
 

 

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec”  

 

Ja, niżej podpisana/ny…..………………………………………………….............................., 

imię i nazwisko uczestnika Projektu 

deklaruję udział w projekcie pn: „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy 

Dębowiec” realizowanego przez Gminę Dębowiec w ramach projektu „Rozwój kompetencji 

cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego  

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych”.  
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Imię (imiona)   

 

Nazwisko   

 

PESEL   

 

Płeć  

 

       Kobieta        Mężczyzna  

Wiek w chwili przystąpienia 

do projektu (Należy podać wiek 

uczestnika nadzień podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie)  

 

……………..lat  
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Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Nr budynku   

Kod pocztowy   

 

Telefon kontaktowy   

 

 

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail)  

 

 



 

 
 

 

Moduł  

tematyczny 

do wyboru  

uczestnika 

szkolenia  

(należy 

wybrać jeden  

z modułów 

wstawiając  

w kwadrat 

znak X 

 

 

„Rodzic w Internecie” 

  

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do 

rodziców/opiekunów poświęcony jest 

przygotowaniu rodzica do roli przewodnika 

dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” 

korzystania z sieci i reagowania na sytuacje 

zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła 

wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł 

treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić 

bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również 

nauczy się korzystać z podstawowych usług e 

administracji dedykowanych rodzinom takich, jak 

złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty 

Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module 

elementy szkoleniowe służyć mają ponadto 

podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z 

kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co 

jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i 

przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu. 

            

 

 

„Moje finanse 

i transakcje w sieci” 

 

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” 

przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby 

nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy 

prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za 

pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu 

szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił 

wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, 

dokonywać płatności, realizować zakupy, 

rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się 

jak korzystać z podstawowych usług e-

administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, 

świadczenia czy też występując o dowód osobisty 

- wszystko w sposób elektroniczny, szybko i 

bezpiecznie. 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach 

wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.  

2. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu 

oraz po jego zakończeniu.  

3. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 

………………………………     …………………………. 

miejscowość, data        podpis Uczestnika Projektu  

 

 

 



 

 
 

 

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 
Gminy Dębowiec”  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy 
Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe 
wrażliwe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
(POPC). 

3. Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Rozwój 
kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec”, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

4. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), beneficjentowi 
realizującemu projekt - „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec”  
(Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu - ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe wrażliwe 
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe wrażliwe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 

5. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne. 

6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 


