REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Numer umowy: UDA-RPSL.11.01.04-24-0593/18-00
„Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w
przyszłość”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego.
2. Beneficjentem projektu jest Gmina Pietrowice Wielkie, zaś Realizatorami są SP w ZSP w Krowiarkach,
SP w ZSP w Pawłowie, SP w ZSP w Samborowicach, SP w Pietrowicach Wielkich.
3. Działania realizowane są na terenie gminy Pietrowice Wielkie na rzecz Uczestników Projektu
spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3.
4. Projekt realizowany jest od 01.08.2019 do 30.06.2020 roku.
§2
Założenia Projektu
1. Celem głównym Projektu jest wzrost poziomu wiedzy, wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój
uzdolnień wśród 178 uczniów (104 dziewcząt i 74 chłopców) w tym 13 uczniów ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi (7 dziewcząt i 6 chłopców) oraz kompleksowe wzmocnienie atrakcyjności
oferty edukacyjnej szkół na terenie gminy Pietrowice Wielkie: SP w ZSP w Krowiarkach, SP w ZSP w
Pawłowie, SP w ZSP w Samborowicach, SP w Pietrowicach Wielkich, poprzez rozwój kompetencji
kluczowych wśród uczniów, stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie
eksperymentu, realizację zajęć dodatkowych i dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwo
edukacyjno-zawodowe, doposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zakup
pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w terminie
01.08.2019 – 30.06.2020.
2. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 178 uczniów (104 dziewcząt i 74 chłopców)
z klas I – VIII , w wieku 7 – 16 lat, w tym 13 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
(7 dziewcząt i 6 chłopców), ze szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich: Gmina
Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, województwo śląskie, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Pietrowice Wielkie: SP w ZSP w Krowiarkach, SP w ZSP w Pawłowie, SP w ZSP w
Samborowicach, SP w Pietrowicach Wielkich.
3. Wybór grupy docelowej wynika bezpośrednio z sytuacji problemowej na obszarze realizacji projektu.
4. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a) Szkoła Podstawowa w Krowiarkach:
 Zakup sprzętu i doposażenia celem stworzenia odpowiednich warunków do nauki i
zaplanowanych w projekcie zajęć,
 Realizacja zajęć dodatkowych:
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze na bazie eksperymentu, 3
gr. x 32 godz.
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 Wyjazd edukacyjny ściśle powiązany z rodzajem zajęć.
b) Szkoła Podstawowa w Pawłowie:
 Zakup sprzętu i doposażenia celem stworzenia odpowiednich warunków do nauki i
zaplanowanych w projekcie zajęć,
 Realizacja zajęć dodatkowych:
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, 4 gr. x 32 godz.,
 „Kim będę w przyszłości” - doradztwo zawodowe, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 6 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – kształcenie i rozwijanie kompetencji
matematyczno-przyrodniczych, 2 gr. x 32 godz.,
 Wyjazd edukacyjny ściśle powiązany z rodzajem zajęć.
c) Szkoła Podstawowa w Samborowicach:
 Zakup sprzętu i doposażenia celem stworzenia odpowiednich warunków do nauki i
zaplanowanych w projekcie zajęć,
 Realizacja zajęć dodatkowych:
 Zajęcia dla uczniów rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia dla uczniów rozwijających uzdolnienia z edukacji przyrodnicze, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia dla uczniów rozwijających uzdolnienia z edukacji matematycznej, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej, 1 gr. x 32 godz.
 Wyjazd edukacyjny ściśle powiązany z rodzajem zajęć.
d) Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich:
 Zakup sprzętu i doposażenia celem stworzenia odpowiednich warunków do nauki i
zaplanowanych w projekcie zajęć,
 Realizacja zajęć dodatkowych:
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. I-III, 3 gr. x 64 godz.,
 Zajęcia rozwijające z matematyki „Mądra główka” , 2 gr. x 64 godz.,
 Zajęcia rozwijające zainteresowania dla ucznia zdolnego z matematyki, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VIII, 3 gr. x 64 godz.,
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, 3 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego, 3 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 1 gr. x 32 godz.,
 Kółko eksperymentalne chemiczne, 2 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia eksperymentalne rozwijające z matematyki, 1 gr. x 32 godz.,
 Zajęcia eksperymentalne rozwijające z biologii, 1 gr. x 32 godz.,
 Kółko eksperymentalne z geografii, 1 gr. x 64 godz.,
 Kółko eksperymentalne geograficzne „Ziemia i jej naj” , 1 gr. x 32 godz.,
 Kółko eksperymentalne przyrodnicze „Rozejrzyj się” , 1 gr. x 32 godz.
 Wyjazd edukacyjny ściśle powiązany z rodzajem zajęć.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna, w składzie: Kierownik
Projektu i Szkolni Koordynatorzy Projektu (w każdej szkole zostanie wyznaczony jeden Szkolny
Koordynator Projektu).
2. Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2019 roku.
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3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do udziału w
zajęciach realizowanych w ramach projektu.
4. Procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w następujący sposób:
1) Uczniowie chętni do udziału w projekcie będą się wpisywać na listy zapisów,
2) Po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną (Kierownik Projektu i Szkolni Koordynatorzy
Projektu) na podstawie kryteriów rekrutacji:
Uczniowie SP w Krowiarkach/Pawłowie/Samborowicach/Pietrowicach Wielkich:
 pierwszeństwo udziału w projekcie uczniów ze SPE (w tym uczniów z
niepełnosprawnościami poświadczonymi orzeczeniem lub zaświadczeniem) – 3 pkt,
 uczniowie osiągający wyniki poniżej średniej klasowej na sprawdzianach – 3 pkt,
 uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym – 3 pkt.
Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji szkolnej (dzienniki,
arkusze ocen).
3) Złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:
 formularz zgłoszeniowy,
 deklaracja uczestnictwa,
 oświadczenie.
Jeden uczestnik będzie mógł wziąć udział w kilku rodzajach zajęć.
Może zostać utworzona lista rezerwowa, aby w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w
projekcie (na każdym etapie realizacji) liczba uczestników nie była niższa, niż planowana. W
przypadku problemów przewidziane jest wydłużenie naboru o miesiąc.
5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.
§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania zaświadczenia ukończenia udziału w Projekcie.
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach i uczestnictwa w formach wsparcia, do których zostanie
zakwalifikowany,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna
prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia ankiet oceniających, testów wiedzy oraz innych dokumentów służących
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.
3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona
do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji.
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest dopuszczalna
wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
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3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych
zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie listy
rezerwowych uczestników.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
6. Realizator
Projektu
zastrzega
sobie
prawo
skreślenia
uczestników
Projektu
z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego regulaminu.
7. W
przypadku
rezygnacji
lub
skreślenia
uczestnika
Projektu
z
udziału
w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów
dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie.
§6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom
zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
regulaminu.
Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu w
porozumieniu z opiekunem Projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu, w sekretariatach szkół
biorących udział w Projekcie oraz na ich stronach internetowych.
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Numer umowy: UDA-RPSL.11.01.04-24-0593/18-00
„Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”

Ja niżej podpisany/(a)
...................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego/-j syna/córki*
...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
...................................................................................................................
(adres zamieszkania dziecka)
*niepotrzebne skreślić
w projekcie pt. „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”, w którym Beneficjentem jest
Gmina Pietrowice Wielkie.
1.

Oświadczam, że
...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

2.
3.
4.

spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie określone w regulaminie i został/-a
poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
„Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”.
Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu realizacji oraz
promocji projektu „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość” oraz na nieodpłatne
wykorzystanie tego wizerunku w całości i fragmentach w materiałach publikowanych w ramach projektu
oraz na stronie www projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm).

………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Tytuł
projektu/numer „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”
umowy
o UDA-RPSL.11.01.04-24-0593/18-00
dofinansowanie

Dane uczestnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
Dane kontaktowe
17
uczestnika
18
19
20
21
22
23
24
25
Szczegóły
i rodzaj wsparcia 26
27
28
29

Imię
Nazwisko
PESEL
Kraj
Rodzaj uczestnika
Nazwa Instytucji (szkoły)
Płeć
Data urodzenia
Wiek w chwili przystąpienia
do projektu
Wykształcenie
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji
(DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w
projekcie
Data zakończenia udziału w
projekcie
Status osoby na rynku pracy w
chwili przystąpienia do projektu
Planowana data zakończenia
edukacji
w
placówce
edukacyjnej,
w
której
skorzystano ze wsparcia
Wykonywany zawód
Zatrudniony w
Sytuacja (1) osoby w momencie
zakończenia
udziału
w
projekcie
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Sytuacja (2) osoby w momencie
30 zakończenia
udziału
w
projekcie
Inne rezultaty dotyczące osób
31
młodych
Zakończenie udziału osoby w
projekcie
zgodnie
z
32
zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa
33 Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału we
34
wsparciu
Data zakończenia udziału we
35
wsparciu
Data założenia działalności
36
gospodarczej
Kwota przyznanych środków na
37 założenie
działalności
gospodarczej
PKD założonej działalności
38
gospodarczej
Osoba
należąca
do
mniejszości narodowej lub
39
etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
Osoba
bezdomna
lub
40 dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
Osoba
z
41
niepełnosprawnościami
Status uczestnika
Osoba o innej niekorzystnej
projektu w chwili 42 sytuacji społecznej (innej niż
przystąpienia do
wymienione)
projektu
Przynależność
do
grupy
docelowej
zgodnie
ze
Szczegółowym
Opisem
Priorytetów
Programu
Operacyjnego
Regionalny
43
Program
Operacyjny
Województwa Śląskiego 20142020 / Zatwierdzonym do
realizacji
wnioskiem
o
dofinansowanie projektu

TAK / NIE *

TAK / NIE *
TAK / NIE *
TAK / NIE *

* skreślić niewłaściwe
….………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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KARTA KWALIFIKACYJNA
(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)
Na podstawie przedłożonej dokumentacji rekrutacyjnej zaświadcza się, że (imię i nazwisko
kandydata)

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

spełnia/nie

spełnia

warunki/ów uczestnictwa w Projekcie „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Kryteria dodatkowe*:
uczeń ze SPE lub uczeń z niepełnosprawnością
uczeń osiągający wyniki poniżej średniej klasowej
na sprawdzianach
uczeń z rodziny o niskim statusie materialnym

TAK (3 PKT)

NIE (0 PKT)

TAK (3 PKT)

NIE (0 PKT)

TAK (3 PKT)

NIE (0 PKT)

Łączna liczba przyznanych punktów dodatkowych

Decyzja o przyjęciu do
projektu*:

POZYTYWNA

NEGATYWNA

*zaznaczyć X we właściwej kratce

Komisja Rekrutacyjna:
................................................
(miejscowość, data)

…………………………............................
(Szkolny Koordynator Projektu)
…………………………......................................
(Kierownik Projektu)
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość”
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul.
Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl.
3) Moje
dane
osobowe
będą
przetwarzane
w
celu
obsługi
ww.
projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:


udzielenia wsparcia



potwierdzenia kwalifikowalności wydatków



monitoringu



ewaluacji



kontroli



audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje



sprawozdawczości



rozliczenia projektu




odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
zachowania trwałości projektu



archiwizacji



badań i analiz.

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu
Spójności
i
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
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b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie (nazwa i adres Beneficjenta),
………………………………………………………………………...………………… (nazwa i adres
szkoły).
5) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub
inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
6) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego),
bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących
archiwizacji dokumentów.
7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia
moich danych osobowych.
9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*.
2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.
3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta

…..………………………….……………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU**

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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