OŚWIADCZENIE SENIORA/SENIORKI O WYRAŻENIU ZGODY
NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:

1) Zapoznałam/em się z zasadami udziału w projekcie „Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów”
zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Oferta edukacyjna dla uczniów
i seniorów” i zgodnie z jego jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję
wszystkie warunki Regulaminu.
2) Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mnie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
3) Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
4) Zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego
statusu społecznego (tj. niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia
migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).
5) Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania realizatora projektu o zmianie jakichkolwiek
danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.
6) Wyrażam zgodę na w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom wiedzy oraz
innych formach monitoringu realizowanych na potrzeby projektu pn. „Oferta edukacyjna dla uczniów i
seniorów”.
7) Mam świadomość, iż złożenie Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie mojego.
8) Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane do Państwowej Wyżej Szkoły Zawodowej
w Chełmie, stają się własnością Uczelni i nie mam prawa żądać ich zwrotu.
9) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznej /go dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.).
10) Zgłaszam udział w*:
Zadaniu nr 3. Uczelnia dla seniora.






*

Zajęcia ,, Mentoring edukacyjny”,
Zajęcia ,,Warsztaty z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania”,
Zajęcia ,,Warsztaty z zakresu ziołolecznictwa”,
Zajęcia ,,Warsztaty florystyczne”.
..………………………………………
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS
SENIORA/SENIORKI PROJEKTU

Możliwość dokonania wyboru kilku z oferowanych form zajęć.

