
 

 

Projekt „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik”  realizowany  przez Technikum 
Leśne w Białowieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. 
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży 
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami. 

 

              

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn.”Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeo, 

jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju, z siedzibą w 

Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

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  – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu ”Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeo, jutro innowacyjny i konkurencyjny 

pracownik”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji 

Pośredniczącej –Urząd Marszałkowski w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok 

(nazwa i adres właściwej IZ/IP) beneficjentowi realizującemu projekt  - Technikum Leśne w 

Białowieży, Park Dyrekcyjny 1a, 17 – 230 Białowieża (nazwa i adres beneficjenta) oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………                    

(nazwa i adres ww. podmiotów).  

Moje dane osobowe mogą zostad udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej RPOWP,  Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania 

ewaluacyjne w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach 

RPOWP na lata 2014-2020; 

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* 

 

                                                 
*
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 
opiekuna. 


