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OŚWIADCZENIE  KANDYDATA 
  
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 
 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru uczestników do Projektu „Centrum Sukcesu 
Zawodowego”, akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do 
uczestnictwa w nim.  

2. Deklaruję udział w Projekcie „Centrum Sukcesu Zawodowego” WND-POKL.09.02.00-04-
035/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat Brodnicki w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  

3. Zostałem/am poinformowany/a, że w/w Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Jestem świadomy/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.  

5. Oświadczam iż wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne  
z prawdą.  

 
 
……………………………………                                               …………………….     
(czytelny podpis opiekuna prawnego/w przypadku                                           (data, podpis kandydata) 
gdy kandydat do udziału w Projekcie jest niepełnoletni) 
        
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, 
z późn. zm.) do celów związanych z realizacją i promocją Projektu ”Centrum Sukcesu 
Zawodowego”.   
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Powiat Brodnicki, ul. Kamionka 18, 87-300 
Brodnica 
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 
- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w 
celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.     
 
 
……………………………………                                               …………………….     
(czytelny podpis opiekuna prawnego/w przypadku                                     (data, podpis kandydata) 
gdy kandydat do udziału w Projekcie jest niepełnoletni) 


