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Biuro projektu 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” 
ul. Armii Krajowej 4, 58-302Wałbrzych,  

salvator36@gmail.com 

Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt  I Zatrudnienie i integracja społeczna 
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt  1.3 Ogólnopolskie programy integracji i 
aktywizacji zawodowej 
Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności 
romskiej 
Nr projektu POKL.01.03.01-00-685/13 
Tytuł projektu Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Projekt : „Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej” 

Oświadczam, że: 

- wyrażam chęć uczestnictwa w ww. projekcie, 

- spełniam kryterium grupy docelowej¹ i : 

 

 jestem członkiem społeczności romskiej 

  

 jestem pracownikiem instytucji lub podmiotem działającym na rzecz społeczności romskiej 

  

 jestem osobą z otoczenia społeczności romskiej 

 

  Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona) 

2 Nazwisko 

3 Płeć  kobieta/ mężczyzna 

4 PESEL 

5 Wykształcenie 

6 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą 

zależną 

TAK/ NIE 

Dane kontaktowe 

7 Ulica 

8 Nr domu 

9 Nr lokalu 
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10 Miejscowość Wałbrzych 

11 Obszar miasto  

12 Kod pocztowy 

13 Województwo dolnośląskie 

14 Powiat 

17 Telefon  

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

 

 

 

 

 

 

Dane dodatkowe 

19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 
projektu 

20 Rodzaj przyznanego wsparcia 

22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

21 Data zakończenia udziału w projekcie 

22 

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze 
Szczegółowym 
Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007- 
2013/zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/ 
zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o 
dofinansowanie projektu  tak/ nie 

23 
Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej   

tak/nie 

24 Fakt bycia migrantem        tak/nie 

 25 Fakt bycia osobą niepełnosprawną   tak/nie 

- oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą, 

- oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem projektu i akceptuję 

jego zapisy, 

- oświadczam, że zostałem poinformowany, iż projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej, 

- wyrażam zgodę na wzięcie udziału w badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu 

uczestnictwa w projekcie, 
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- wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku wyłącznie 

na potrzeby projektu „Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności 

romskiej” zgodnie z artykułem 81 ust. 1  Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz informuję, że z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia 

finansowego. 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Romano drom- projekt na rzecz 

wałbrzyskiej społeczności romskiej” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju 

Regionalnego 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 „Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności 

romskiej” , ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 

Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej – Władza Wdrażająca Programy 

Europejskie; ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa (nazwa i adres właściwej IP/IP2) 

beneficjentowi realizującemu projekt Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„SALVATOR”; 58-300 Wałbrzych, ul. Królewiecka 9 (nazwa  

i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji  projektu „Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej 

społeczności romskiej”. Moje dane mogą zostać udostępnione firmom 

badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji 

Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne 

w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie 
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Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/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 LUB   

RODZICA/OPIEKUNA 

 

 

 

Dane osobowe oraz oświadczenie uczestnika o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności, 

uprawniających do udziału w projekcie podlega odpowiedzialności wynikającej ze 

składania oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
i Zaznaczyć właściwe. 


