
 

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu  
Rekrutacji i Uczestnictwa  
w projekcie 
 „Przyszłość bez barier –  
integracja w powiecie gdańskim” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT 

 

Data przyjęcia zgłoszenia: 

I. Dane uczestnika projektu 

Imię: 

Nazwisko: 

Pesel: 

Płeć:  Kobieta  Mężczyzna 

Data urodzenia: 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Wykształcenie: 

 (ISCED 0) niższe niż podstawowe 

 (ISCED 1) podstawowe 

 (ISCED 2) gimnazjalne 

 (ISCED 3) ponadgimnazjalne 

 (ISCED 4) policealne 

 (ISCED 5-8) wyższe 

II. Dane kontaktowe uczestnika projektu 

Należy wskazać adres kontaktowy, tzn. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do 

udziału w projekcie 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer budynku/numer lokalu: 
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Kod pocztowy: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

III. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Wskaż jedną z wykluczających się pozycji z listy 

 Osoba pracująca 

Wykonywany zawód:……………………………………… 

Miejsce zatrudnienia: ……………………………………… 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

(osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 Inne 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 Osoba długotrwale bezrobotna 

(osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 Inne 

 Osoba bierna zawodowo (osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne), w tym: 

 Osoba ucząca się 

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu, szkoleniu 

 inne 

IV. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

(Bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania, niezabezpieczone zakwaterowanie, 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe) 
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 Osoba z niepełnosprawnościami (posiadająca orzeczenie lekarskie lub zaświadczenie od 

lekarza potwierdzające niepełnosprawność) 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): 

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

 

Oświaczam, że*: 
 
 
     Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu: „Przyszłość bez barier – integracja                               
w powiecie gdańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
     Zobowiązuję się do przekazania Projektodawcy niezbędnych danych po zakończeniu udziału w projekcie,  
w tym danych do wyliczenia wskaźników rezultatu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.  
 
     Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że ww. dane są zgodne ze stanem faktycznym. Prawidłowość przekazanych danych potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
 
     Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego treść. 
 
     Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem się do Projektu. 
 
     W przypadku nie zakwalifikowania się do Projektu nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do 
Projektodawcy. 
 
 
*Proszę o zakreślenie 
 

 
V. Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile dotyczy) 

Do Formularza zgłoszeniowego do Projetku załączam następujące załączniki: 

     Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy 

     Kopię orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub inny dokument 

potwierdzający niepełnosprawność 

     zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osób bezrobotnych lub biernych 

zawodowo 

 Inne 

 

 
 
……………………………………………………..                                                   ……………………………………………………………….. 
Podpis osoby przyjmującej formularz   Data i podpis kandydata na uczestnika projektu 
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

 

 
 

………………………………………………………..… 

(data i czytelny podpis pracownika biura 
projektów) 
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Załącznik nr 2  do Regulaminu  
Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie 
 „Przyszłość bez barier - 
 integracja w powiecie gdańskim’ 

Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru  

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Przyszłość bez barier – integracja w  powiecie gdańskim” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie  

(00-926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

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 r.); 

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 r.); 

c) 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 beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.); 

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku             

z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020 Nr RPPM/12/2015. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Przyszłość bez barier 

- integracja w powiecie gdańskim w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, 

sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego 

dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 

wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. 

Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

 
5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd 

Województwa Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu Projekt  - Powiat Gdański z siedzibą w 

Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000  Pruszcz Gdański oraz podmiotowi, który 

świadczy usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu, Partnerowi projektu: Towarzystwu 

Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a) instytucje pośredniczące; 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 
szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 
usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko 

zgodnie z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 

trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 

WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 

       

………………………………..                             ………………………………………………………………. 
        (miejscowość i data)    (czytelny podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  

„Przyszłość bez barier –  

integracja w powiecie gdańskim’ 

Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru  

‘’Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020’’ 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu pn.” Przyszłość bez barier –integracja  w powiecie gdańskim” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”: 
1. Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w 

Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

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 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) 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 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 

maja 2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 
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2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy 

Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 

będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i 

samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 

znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 

określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Przyszłość bez barier 

– integracja w powiecie gdańskim, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 

udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji 

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o 

podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie 

moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa 

Pomorskiego oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt  - 

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz 

Gdański oraz podmiotowi, który świadczy usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu, 

Partnerowi projektu: Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 
szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 
usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko 
zgodnie z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 

trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. 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 kompetencji1. 

 

                                            
1 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy2. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 

WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

13. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 

 

 

 

 

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

        (miejscowość i data)    (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 j.w. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  

„Przyszłość bez barier –  

integracja w powiecie gdańskim’ 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

Ja, niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………..………...………..,  

 

zamieszkały/a 

....................................................................................................................................., 

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

 

1. Dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia, 

odbywających się w ramach projektu „Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim”. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności grupy docelowej uprawiające mnie do udziału w 

projekcie Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim, tj.:  

 Osoba  zamieszkująca na terenie powiatu gdańskiego, woj.pomorskie 

 Osoba  zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

 Osoba  pozostająca w trudnej sytuacji życiowej 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów projektowych, w tym przede wszystkim 

do zamieszczania fotografii z moim wizerunkiem na stronach internetowych, zawierających treści 

promujące projekt, w prasie lokalnej oraz w materiałach ogólnych promujących projekt. 

4. Zobowiązuję się do powiadomienia Lidera projektu: Powiat Gdański, z wyprzedzeniem o konieczności 

rezygnacji z udziału w projekcie. 

5. Zobowiązuję się w terminie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przekazać Beneficjentowi 

dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji (dostarczyć: kopie umów 

potwierdzających podjęcie zatrudnienia/zaświadczenie od pracodawcy z danymi dotyczącymi 

wysokości wynagrodzenia i długości zatrudnienia itp.).  

6. Zobowiązuję się w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy (dostarczyć: kopie umów potwierdzających podjęcie 

zatrudnienia/zaświadczenie od pracodawcy z danymi dotyczącymi wysokości wynagrodzenia i długości 

zatrudnienia itp.). 

7. Zobowiązuję się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy (dostarczyć: kopie umów potwierdzających podjęcie 
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zatrudnienia/zaświadczenie od pracodawcy z danymi dotyczącymi wysokości wynagrodzenia i długości 

zatrudnienia itp.). 

8. Zostałem/łam poinformowany/na, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020,  Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.1 

Aktywizacja społeczno - zawodowa – Mechanizm ZIT. 

9. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w projekcie. 

   

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” są zgodne 

z prawdą.  

 

           

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

(Data i podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  

„Przyszłość bez barier –  

integracja w powiecie gdańskim’ 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

 

 

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

                 imię i nazwisko 

 

…………………………………………………. 

            nr dowodu osobistego 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Województwo Pomorskie 

reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

RPO WP 2014-2020, w celu realizacji, monitoringu, ewaluacji i promocji Projektu „Przyszłość bez barier 

- integracja w powiecie gdańskim”, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1231, z późn. zm.).  

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celu wykorzystania mojego 

wizerunku.  

 

………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis)  
 
 
 

 

 

 


