
 
  

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

        Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

        rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

        „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

„Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Działanie 8.3 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 

3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

 
realizowany przez: 

 

Gminę Wodynie ,  
ul. Siedlecka 43, 08 – 117 Wodynie 

 

 

Ja, niżej podpisana/y .................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

PESEL........................................................................................................................................... 

 

 

Adres zamieszkania...................................................................................................................... 

. 

deklaruję swój udział w projekcie pt. „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” poprzez 

zapewnienie opieki mojemu dziecku  ............................................................. w żłobku  
     (imię i nazwisko dziecka) 

 ”NENUFAREK” ul. Siedlecka 1, 08-116 Seroczyn. 

 

Oświadczam, że:  

1. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w wybranej przez mnie formie wsparcia, jest 

realizowany w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Działanie 8.3 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 

lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. 

2. W momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu, spełniam kryteria 

uprawniające mnie do udziału w projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych  w celu monitorowania i ewaluacji projektu.  

4. Zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi 

administratorzy moich danych osobowych, co potwierdziłem/am własnoręcznym 

podpisem na stosownym oświadczeniu 

5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane 

w ramach projektu. 

 

 

 



7. Przyjmuję do wiadomości, że:  

a.  podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 

ramach Projektu. 

b. mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.  

c. będę informować o wszelkich zmianach moich danych osobowych i 

kontaktowych.  

8. Zobowiązuję się do: 

a. przekazania Beneficjentowi danych dotyczące mojego statusu na rynku pracy 

w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 

b. udostępnienia danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy w ciągu 

trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, 

9. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/na o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                     CZYTELNY PODPIS 

 


