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Szkoła Jazdy “TOM”  Tomasz Molendowski 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Nazwisko i Imię (imiona) 
 

PESEL 
 

Adres zamieszkania 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a:    

1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie pt. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia” nr RPSW.08.05.04-26-

0005/17 -realizowanym przez Tomasza Molendowskiego TOM, ul. Żelazna 47/51A lok. 15, 25-014 Kielce w partnerstwie 

z Rafałem Koconiem RAV-TRANS ul. Ogrodowa 75, 26-085 Przyjmo oraz Robertem Młynarczykiem Usługi Transportowe i 

Autohandel, ul. Chęcińska 341, 26-026 Brzeziny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 Podziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 

2. Z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/-a zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  

3. Zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/pracuję/uczę się* na terenie Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego tj, na terenie gmin: Kielce, Daleszyce, Górno, Masłów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Strawczyn, 

Piekoszów, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Morawica, Chmielnik. 

4. Posiadam ważne prawo jazdy kat. B oraz osiągam minimalny wiek do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii (w 

dniu odebrania uprawnień będę miał/-a 21 lat w przypadku kursu prawa jazdy kat. C lub 24 lata w przypadku kursu 

prawa jazdy kat. D) 

5. Zapoznałem/-am się z Regulaminem projektu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

6. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie. 

7. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia  

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.  

8. Na dzień otrzymania pierwszej formy wsparcia z projektu, potwierdzam aktualność moich danych zawartych w 

złożonym formularzu zgłoszeniowym do projektu pod nazwą „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia” 

 

 

         
................................................. 
Miejscowość i data 

.................................................. 
Czytelny podpis uczestnika projektu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia oświadczam,  
że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę 
Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ),  
w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  
c) monitoringu, 
d) ewaluacji, 
e) kontroli, 
f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 
g) sprawozdawczości, 
h) rozliczenia projektu, 
i) zachowania trwałości projektu, 
j) archiwizacji. 

3) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 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 RODO – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020) 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi 
realizującemu projekt - Tomasz Molendowski TOM (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - nie dotyczy (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje 
dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 
2020; 

5) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań administracyjnych. 

6) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu Kierowca zawodowy – nowe 
kwalifikacje do zdobycia oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 
 

                                                           
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


