Projekt „Kwalifikacje zawodowe budujące karierę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Firmę GD Consulting
Grzegorz Durak w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Łukasz Rokosz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr RPSW.08.05.03-26-0052/17-00 z dnia 16.03.2018r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość
szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI
(dotyczy wszystkich osób ubiegających się o udział w projekcie)

………………………………………

Imię i nazwisko
………………………………………..

Adres zamieszkania

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że:


zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. ,,KWALIFIKACJE ZAWODOWE BUDUJĄCE KARIERĘ”, akceptuję jego warunki
i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa,



spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie ,, KWALIFIKACJE ZAWODOWE BUDUJĄCE KARIERĘ”, tj. jestem osobą
dorosłą i zamieszkuję na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego;



wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie
pt. „KWALIFIKACJE ZAWODOWE BUDUJĄCE KARIERĘ” oraz zgodę na udział
w postępowaniu rekrutacyjnym,



zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,



zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje
miejsce zamieszkania,



zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,



zobowiązuję się do podpisania umowy szkoleniowej oraz deklaruję swój regularny i aktywny
udział w szkoleniu. Ponadto, zobowiązuję się do przystąpienia do praktycznego
i teoretycznego egzaminu państwowego IMBIGS w zakresie obsługi maszyn do robót
ziemnych oraz do wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi)
i udzielania informacji zarówno w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu,



wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realizatora Projektu
na etapie rekrutacji,



zobowiązuję się do bieżącego aktualizowania danych osobowych w trakcie udziału
w projekcie,



zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych
rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia,



zostałem poinformowany o obowiązku przekazania danych do wyliczenia wskaźników
rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni
od zakończenia udziału w projekcie,



zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych
prowadzonych przez Realizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji
Pośredniczącej,



zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego)
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż dane zawarte
w Formularzu zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym.



wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce lub
podmiot przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych, dotyczących realizacji
projektu oraz jego monitoringu i ewaluacji.



oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych przetwarzanych przez firmę GD Consulting Grzegorz Durak, Ośrodek
Szkolenia Zawodowego „Edukator” Łukasz Rokosz oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach oraz prawie do ich poprawiania.

………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika

