
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU GRANTOWEGO

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów”

realizowanego w ramach projektu:
„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14

Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

1. Dane personalne uczestnika:

Informacje ogólne 
o kandydacie na 
uczestnika projektu

Imię/Imiona

Nazwisko
Płeć


Kobieta


Mężczyzna

PESEL
Wiek  w  chwili
przystąpienia do
projektu

Miejsce 
zamieszkania1

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Powiat 
Gmina

Dane kontaktowe
Telefon 
Adres poczty 
elektronicznej 
(adres e-mail)

Wykształcenie


brak (brak formalnego wykształcenia)


podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)


gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)


ponadgimnazjalne (ukończone:  liceum,  technikum,  uzupełniające  liceum

ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa)


policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż na poziomie szkoły

1Zgodnie z art. 25. Kodeks Cywilny- miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu

Data wpływu:
(dzień-miesiąc–rok)
Podpis osoby przyjmującej 

Nr ewidencyjny  



średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)


wyższe

2. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu:

Status uczestnika na 
rynku pracy

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy


Tak


Nie

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy


Tak


Nie

Osoba bierna zawodowo 
Tak


Nie

Osoba pracująca


Tak


Nie

Wykonywany zawód:


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


rolnik

Status uczestnika w 
chwili przystąpienia do
projektu (dane 
wrażliwe)

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia


Tak


Nie


Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań


Tak


Nie

Osoba z niepełnosprawnościami


Tak


Nie


Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)


Tak


Nie


Odmowa podania informacji

Niniejszym oświadczam, że decyduję się na udział w Projekcie grantowym „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla 
mieszkańców Gminy Nałęczów”

Deklaruję swój udział w szkoleniu:

1. 

2. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności  karnej  z art.  233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie  prawdy,
niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.



MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU GRANTOWEGO



Ja niżej podpisany/ a  oświadczam, że: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów”

1. Zostałam/em poinformowana/y,  że Projekt  grantowy pn.  „Lokalny  Ośrodek Wiedzy i  Edukacji  szansą rozwoju dla
mieszkańców Gminy Nałeczów” realizowany jest w ramach projektu  „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” finansowanego jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.9 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

2. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie grantowym  pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą
rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Zostałem/am  poinformowany/a,  że  złożenie  Formularza  Rekrutacyjnego  nie  jest  równoznaczne   
z  zakwalifikowaniem  do  Projektu  grantowego.  W  przypadku  nie  zakwalifikowania  się  do  udziału  w  Projekcie
grantowym nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora Projektu Grantowego –Gminy Nałęczów

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych.
5. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez  Realizatora

Projektu Grantowego, Grantodawcę,  oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej
6. Zobowiązuję  się  do  natychmiastowego  informowania  Realizatora  Projektu  Grantowegoo  zmianie  jakichkolwiek

danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu Rekrutacyjnym 
7. Zostałem/am uprzedzony o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń

niezgodnych z prawdą.

Uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  Kodeksu  Karnego  za  złożenie  nieprawdziwego  oświadczenia  lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą .

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU GRANTOWEGO



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.13 i art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do Projektu  grantowego pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców 

Gminy Nałęczów” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję
Instytucji  Zarządzającej  dla  Programu  Operacyjnego Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  mający  siedzibę przy  ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:

a) 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  ustanawiającego  przepisy  ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.).

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 

a) 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  ustanawiającego  przepisy  ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020,

d) rozporządzenia  wykonawczego  Komisji  (UE)  nr  1011/2014  z  dnia  22  września  2014  r.  ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu  do  wzorów  służących  do  przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe
przepisy  dotyczące  wymiany  informacji  między  beneficjentami  a  instytucjami  zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i
Edukacji  szansą  rozwoju  dla  mieszkańców  Gminy  Nałęczów,  w  szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności
wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz  działań
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER..

4. Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej  –  Ministerstwu  Edukacji
Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa,  beneficjentowi realizującemu projekt  - Polskiej Fundacji Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, ul.  Gospodarcza 26, 20-213 Lublin  oraz
podmiotom,  które  na  zlecenie  beneficjenta  uczestniczą  w realizacji  projektu  -
………………………………………………………………………………… ………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie
Powierzającego,  Instytucji  Pośredniczącej  lub  beneficjenta.   Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  również
powierzonespecjalistycznym  firmom,  realizującym  na  zlecenie  Powierzającego,  Instytucji  Pośredniczącej  oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

5.  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach projektu grantowego.



6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy  oraz  informacje  na temat  udziału  w kształceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskania  kwalifikacji  lub  nabycia
kompetencji.

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku
pracy.

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko
PESEL,  nr  projektu,  data  rozpoczęcia  udziału  w  projekcie,  data  zakończenia  udziału  w  projekcie,  kod  tytułu
ubezpieczenia,  wysokość  składki  z  tytułu  ubezpieczenia  zdrowotnego,  wysokość  składki  z  tytułu  ubezpieczenia
wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze  „Zbiór  danych osobowych z  ZUS”,  którego administratorem jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i
spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER) na podstawie2:

1) 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 ustanawiającego
przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr1083/2006,

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431),

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1778).

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji  Pośredniczącej  -  Ministerstwu Edukacji
Narodowej,  al.  J.  Ch.  Szucha  25,  00-918  Warszawa  (nazwa  i  adres  właściwej  Instytucji  Pośredniczącej),
beneficjentowi  realizującemu  projekt:  „modeLOWE  Lokalne  Ośrodki  Wiedzy  i  Edukacji  dla  obszarów
zdegradowanych  i  defaworyzowanych.  Edycja  II”-  Polskiej  Fundacji  Ośrodków  Wspomagania  Rozwoju
Gospodarczego  „OIC  Poland”  z  siedzibą  w  Lublinie,  ul.  Gospodarcza  26,  20-213  Lublin  (nazwa  i  adres
beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 
Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone  specjalistycznym  firmom,  realizującym  na  zlecenie  Instytucji  Zarządzającej,  Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

9.  Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11.  Moje dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

12.  Mogę  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty  elektronicznej
iod@miir.gov.pl lub adres poczty elektronicznej: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl i/lub tel. (81) 565 77 10.

13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU GRANTOWEGO

2Przetwarzanie  danych  osobowych  w  zbiorze  Zbiór  danych  osobowych  z  ZUS  dotyczy  sytuacji,  w  której  umowa  o
dofinansowanie  projektu  została  zawarta  z  Beneficjentem  przez  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  lub
Wojewódzki Urząd Pracy.

mailto:adrian.dziura@lokalneogniwo.pl


DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM
„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów”

realizowanego w ramach projektu:
„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14

Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Ja, niżej podpisany/a

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

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Zamieszkały/a: 

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

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)

Niniejszym oświadczam, że:

- dobrowolnie deklaruję swój udział w zaproponowanych formach wsparcia w ramach projektu
grantowego  „Lokalny  Ośrodek  Wiedzy  i  Edukacji  szansą  rozwoju  dla  mieszkańców  Gminy
Nałęczów”

- spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj.

1. Jestem osobą zamieszkującą obszar:
□ zdegradowany3

3Za obszary zdegradowane (zgodnie z definicją znajdującą się w art.9 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.,
Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1398)  uznawane  są  obszar  gminy  znajdujący  się  w  stanie  kryzysowym  z  powodu  koncentracji
negatywnych  zjawisk  społecznych,  w szczególności  bezrobocia,  ubóstwa,  przestępczości,  niskiego  poziomu edukacji  lub
kapitału  społecznego,  a  także  niewystarczającego  poziomu  uczestnictwa  w  życiu  publicznym  i  kulturalnym,  można
wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących
negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
2)  środowiskowych –  w szczególności  przekroczenia  standardów jakości  środowiska,  obecności  odpadów stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną
lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości
terenów publicznych, lub
4)  technicznych  –  w  szczególności  degradacji  stanu  technicznego  obiektów  budowlanych,  w  tym  o  przeznaczeniu
mieszkaniowym,  oraz  niefunkcjonowaniu  rozwiązań  technicznych  umożliwiających  efektywne  korzystanie  z  obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod
warunkiem stwierdzenia  na  każdym z  podobszarów  występowania  koncentracji  negatywnych  zjawisk  społecznych  oraz
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, o których mowa powyżej.



□ popegeerowski4

□ powojskowy5

□ poprzemysłowy6

□ o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych7

2. Jestem : 
□ osobą  mającą  utrudniony  dostęp  do  form  edukacji  osób  dorosłych  rozwijających

umiejętności stanowiące podstawę dla uczenia się w różnych formach i miejscach oraz
przez całe życie;

□ osoba  dorosłą  mającą  niski  poziom  wykształcenia  lub  wykształcenie  wymagające
aktualizacji  (co najwyżej  zasadnicze  zawodowe lub wykształcenie  średnie  i  policealne
zdobyte w dalszej przeszłości);

□ osobą  dorosłą  przejawiającą  brak  aktywności  zawodowej  i  społecznej,  w  tym  osobą
przejawiającą jedynie aktywność w rolnictwie jako jedynym źródłem utrzymania;

□ osobą bezrobotną, 
□ osobą długotrwale bezrobotną;
□ osobą bierną zawodowo;
□ osobą uzależnioną od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
□ osobą osamotnioną;
□ osobą przejawiająca brak form wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego dla

osób starszych;
□ osobą NEET (nie pracujące, nie uczące się, bez doświadczenia zawodowego);
□ osobą dorosłą związaną z niskowydajnym rolnictwem;
□ osobą w wieku niemobilnym (według definicji GUS);
□ osobą  dorosłą  pracującą,  chcącą  podwyższyć  swoje  kompetencje  ważne  

w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy;
□ osobą dorosłą, ze zdiagnozowanymi problemami ekonomicznymii/ społecznymi.

- zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków 
Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

4Za obszary popegeerowskie  uznawane sąmiejscowości  lub tereny gmin, na których przed rokiem 1989 znajdowały się
obszary zarządzane przez Państwowe Gospodarstwa Rolne lub miejscowości/gminy, w których nie było takich obszarów, ale
głównym pracodawcą był PGR znajdujący się w pobliskiej miejscowości/gminie.

5Za  obszary  powojskowe  uznawane  sąobszary  nieużytkowane  lub  nie  w  pełni  wykorzystane,  zajmowane  lub
eksploatowane  przez  armię  do  celów  logistycznych,  kwaterunkowych  lub  poligonowych  w  XX/XXI  wieku,  obejmujące
rekultywację  terenów  zdegradowanych  oraz   zagospodarowanie  tych  terenów  dla  potrzeb  prowadzenia  działalności
gospodarczej i/lub społecznej. Tereny te nie pozostają w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji
zarządzającej terenami wojskowymi. 
6Za obszary  poprzemysłowe  uznawane  sąobszary  zdegradowane,  nieużytkowane  lub  nie  w pełni  wykorzystane  tereny
przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona

7Za  obszary  o  największych  potrzebach  w  zakresie  edukacji  dorosłych  uznawane  są  obszary gdzie  występują
zdiagnozowane/stwierdzone potrzeby w zakresie edukacji dorosłych powiązane z rozwojem społecznym  i gospodarczym lub
z  rozwiązywaniem  problemów  społecznych  lub  rewitalizacją.  Mogą  to  być  również  obszary  lub  jednostki  samorządu
terytorialnego (gminy lub powiaty) lub środowiska lokalne dla których wskazane są w dokumentach strategicznych cele lub
działania związane z edukacją dorosłych lub obszary dla których zdiagnozowano braki, bariery, oczekiwania dla określonych
kategorii osób.



Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, 
że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym ” są zgodne z

prawdą.

_______________________ ________________________________________
          (Miejscowość i data) (Podpis Uczestnika Projektu Grantowego)

………………………………………………...……….
Imię i nazwisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Gminę

Nałęczów z  siedziba  w  Nałęczowie,  ul.  Lipowa  3,  24-150  Nałęczów,  w  celu  realizacji

szkoleń/warsztatów w projekcie  grantowym  pn.  „Lokalny Ośrodek Wiedzy  i  Edukacji  szansą

rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów”

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.  Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu  i sposobach

przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  prawie  ich

poprawiania.

 ..........................................................................................
(data i podpis)



Klauzula informacyjna

Informuję, że: 

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Nałęczów  z  siedzibą  w

Nałęczowie,  ul.  Lipowa 3,  24-150 Nałęczów,  zwana  dalej  Administratorem;  Administrator

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) z inspektorem danych osobowych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres

poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl lub: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl i/lub tel. (81) 565

77 10

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  realizacji  umowy  dot.

uczestnictwa w projekcie grantowym  „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju

dla mieszkańców Gminy Nałęczów”

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  -  ustawa z dnia 10 maja 2018r. o

ochronie danych osobowych (dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e

RODO)

5) podanie danych jest niezbędne do udziału w projekcie grantowym, w przypadku niepodania

danych niemożliwy jest udział w projekcie ,

6) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana  dane  osobowe  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym

profilowaniu,

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  Gminę  Nałęczów,  w  jej  siedzibie  tj.  pod
adresem: 24-150 Nałęczów ul.  Lipowa 3 

mailto:adrian.dziura@lokalneogniwo.pl
mailto:iod@miir.gov.pl

