
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Mobilni technicy na europejskim rynku pracy” 

realizowanym przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych  
przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

 

I. DANE OSOBOWE 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania ul. …………………………………………………… nr domu ………….. lokalu …………. 

kod pocztowy  _ _ -_ _ _     miejscowość …………………………………………… 

4. Miejsce i data urodzenia  

5. PESEL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

6. Obywatelstwo  

7. Nr telefonu  

8. Adres e-mail  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

2. Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Mobilni technicy na europejskim rynku pracy”, jako 

uczestnik mobilności. 

3. Zostałem poinformowany, iż uczestniczę w projekcie realizowanym przy wsparciu programu Unii 

Europejskiej Erasmus+. 

4. Zobowiązuję się przestrzegać postanowień Umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem 

mobilności, Porozumienia o programie zajęć dla mobilności osób uczących się ECVET, Warunków 

ogólnych i Zobowiązania do Zapewnienia Jakości Mobilności. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa w projekcie 

poprzez zdjęcia i/lub filmy do celów promocji projektu. 

6. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 

7. Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 (dalej zwanym „RODO”)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

celów realizacji projektu pn. „Mobilni technicy na europejskim rynku pracy” realizowanego przy 

wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu 

Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w 



 

Piotrkowicach Małych, adres: Piotrkowice Małe 87D, 32-104 Koniusza. 

Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych wyznaczył osobę odpowiedzialną za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem e-mail: ( ……………………….) 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

(tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze 

wspomnianym projektem. 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                      Czytelny podpis  
                                                                                                                                               uczestnika mobilności (ucznia) 
 
 

W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia wymagany jest podpis opiekuna prawnego 

 

    ………………………………….... 

    podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


