KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
Imię (imiona)
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia

•

Płeć

•

kobieta

mężczyzna

Adres zamieszkania (dane kontaktowe)
Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer domu / lokalu



Obszar zamieszkania

miejski



wiejski

Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Wykształcenie
PESEL
Wiek w chwili przystąpienia do
projektu (wpisać)
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba z niepełnosprawnościami ze
specjalnymi potrzebami
szkoleniowymi
Osoba bezrobotna
Osoba wykluczona cyfrowo

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

Oświadczam, że:
− wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i
Aktywności Lokalnej
w Krzesku, Fundację Legalna Kultura oraz Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą w zakresie
niezbędnym do realizacji projektu 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z
dnia 4 maja 2016);
− zostałem(am) poinformowany(a) o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej;
− udział w Projekcie jest bezpłatny;
− nie będę zgłaszał(a) żądań i roszczeń do jakichkolwiek innych świadczeń na moją rzecz;
− wypełnię niezbędne formularze i ankiety związane z uczestnictwem w Projekcie;
− będę czynnym, punktualnym i zdyscyplinowanym uczestnikiem Projektu;
− wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów (zdjęcia, filmy) – przez Beneficjenta Projektu w całości i we fragmentach –
wykonanych podczas realizacji działań w Projekcie;
− potwierdzam prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym;
− jestem świadomy, iż podlegam odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą;
− oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do wzięcia udziału w projekcie.

………………………………….
miejscowość, data

……………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Ja, niżej podpisany(a) ...................................................................................................... deklaruję udział
w następujących szkoleniach (zaznacz wybrane szkolenie):
Rodzic w internecie
Moje finanse i transakcje w sieci
Rolnik w sieci
Kultura w sieci
Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową (blog)
Mój biznes w sieci

…………………………………….
miejscowość, data

……………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

