
             
 
 
 
 

Projekt „Edukacja przedszkolna  – właściwe miejsce – właściwy czas” jest współfinansowany  

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Deklaruję udział mojego dziecka …………………………………………………………………………...  

w projekcie „Edukacja przedszkolna – właściwe miejsce – właściwy czas” realizowanym  

w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

a) dziecko, którego jestem rodzicem (prawnym opiekunem) spełnia łącznie kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 

- osiągnęło wiek przedszkolny (3-5 lat), 

- jest zameldowane na terenie gminy Długołęka, 

- do dnia złożenia niniejszej deklaracji nie uczestniczyło w edukacji przedszkolnej; 

b) zapoznałem (-am) się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i będę respektował 

(-a) jego postanowienia, 

c) zostałem (-am) pouczony (-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

 
Miejsce i data: ……………….………………..…………………                                 ……………………………………………   ………………………………………………… 

                                                   Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z przystąpieniem do projektu „Edukacja przedszkolna – właściwe miejsce – 

właściwy czas” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/ 

dziecka, którego jestem prawnym opiekunem: (imię i nazwisko dziecka) ………………..………..………………. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Departament Zarządzania Europejskim 

Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4 00-926 

Warszawa; 

2. dane osobowe moje i dziecka, którego jestem rodzicem (prawnym opiekunem) będą 

przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 

3. dane osobowe moje i dziecka, którego jestem rodzicem (prawnym opiekunem) mogą zostać 

udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji 

zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki; 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka, którego jestem rodzicem 

(prawnym opiekunem) i ich poprawiania. 
 

 

 

Miejsce i data: ……………….………………………….……………          ………………………………………………………   ………………………….………………………… 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów  


