DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość”,
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Deklaruję swój udział w projekcie nr 2020-1-PL01-KA102-079185 „Staże
w Hiszpanii inwestycją w przyszłość”, realizowanym przez Zespół Szkół
Technicznych w Olecku, finansowanym ze środków programu POWER
VET z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 – Mobilność
osób uczących się i kadry
2. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię
Europejską .
3. Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji/uczestnictwa w projekcie
i akceptuję jego warunki,
4. Spełniam kryteria konieczne rekrutacji uprawniające mnie do udziału w
projekcie,
5. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
6. Deklaruję wypełnienie wszystkich obowiązków ciążących na mnie
z tytułu uczestnictwa w projekcie, a zwłaszcza:
 przestrzeganie regulaminu uczestnictwa
 podanie koordynatorowi wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia
dokumentacji projektowej
 udział w zajęciach przygotowawczych
 przystąpienie do wszystkich testów diagnozujących oraz ankiet
 przygotowanie raportu on-line EU survey według wytycznych
koordynatora najpóźniej 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego
złożenia
 czynny udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu
 udostępnienie zdjęć oraz filmów wykonanych przeze mnie w czasie
projektu
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) 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
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”),
8. W przypadku zmiany danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie koordynatora projektu
9. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt. a) 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 ( „RODO”),
do celów promocyjnych
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