
FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„JĘZYK ANGIELSKI DLA GIMNAZJUM W BANIOSZE” 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

Nazwisko i imię (imiona): 

............................................................................................................................. ..........  

Data urodzenia: .......................................................... Nr PESEL: 

...........................................................................  

Płeć:   kobieta       mężczyzna     Uczeń klasy: 

…………………………………………….. 
 

 MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Miejscowość ……………………………………………………………………………………………….…… 

Ulica: ..................................................................   Nr domu: .................     Nr mieszkania: 

.....................  

Kod pocztowy: ………………………….  Poczta 

……………………………………………………………………………………………….……  

Telefon stacjonarny: .................................................. Telefon komórkowy 
…………………………………………….. 

E-mail: ....................................................................................  
 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Uczeń Gimnazjum w Baniosze.  Tak  Nie 

2. Mieszkaniec terenów wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 

tys. mieszkańców. 
 Tak  Nie 

 

1. Oświadczam, że:  
– zapoznałem/łam się z Regulaminem zajęć edukacyjnych i wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki w projekcie „Język 
angielski dla gimnazjum w Baniosze”;  
– zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie zostały spełnione kryteria uprawniające do udziału w projekcie;  
– zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego;  
– wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku mojego syna/córki w materiałach zdjęciowych, materiałach audiowizualnych i 
prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
 

(miejscowość i data)

 
 

(czytelny podpis uczestnika) 
 
 

 
 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

2. W związku z przystąpieniem do projektu „Język angielski dla gimnazjum w Baniosze” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
 
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuje do wiadomości, że:  
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Język angielski dla 
gimnazjum w Baniosze”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 
„Język angielski dla gimnazjum w Baniosze”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
4) podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach Projektu; 
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że 
ww. dane są zgodne z prawdą.  
 

 
 

(miejscowość i data)

 
 

(czytelny podpis uczestnika)

 
 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)


