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Deklaracja uczestnictwa 
w Projekcie  „4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski”, 

POKL.09.04.00-30-065/11 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dane osobowe uczestnika Projektu 

Imię  ��������������                                     kobieta  �     męŜczyzna  � 
nazwisko   ���������������          data urodzenia    ��.��.���� 

miejsce ur.    �����������������  PESEL  �����������       

wykształcenie ������������� seria i numer dow. osobistego  ��������� 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dane adresowe uczestnika Projektu 

powiat  ������������         województwo ������������ 

ulica  ���������������     nr domu    ���     nr mieszk. ��� 

miejscowość ���������������       kod   ��-��� 

telefon  ��-�������                            telefon kom  ���-������       

e-mail  ������������������� 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UpowaŜnienie do przetwarzania danych osobowych 
 
Z dniem 1.08.2012 r., na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.), upowaŜniam firmę 4ELT Anna Gębka-Suska do przetwarzania danych osobowych uczestnika Projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4; 00-926 Warszawa. 
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane i mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji w/w 
Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem moŜliwości udziału w Projekcie. 
4. Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania. 

 
 
 
 
 

                              Data i podpis uczestnika/uczestniczki Projektu 
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______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informacja na temat szkoły publicznej, w której uczestnik pracuje jako nauczyciel języka angielskiego 
 
Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy miejscowość) ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, ew. strona www): ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko dyrektora placówki: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj umowy, na podstawie której Uczestnik pełni obowiązki nauczyciela języka angielskiego: ……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
Ja, niŜej podpisana/y wyraŜam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę 4ELT Anna Gębka-Suska w Poznaniu w  publikacjach, w 
prasie oraz w Internecie jak równieŜ w przygotowywanych przez firmę 4ELT akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach wyłącznie na 
potrzeby Projektu „4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski”, który jest realizowany przez firmę 
4ELT w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WyraŜam równieŜ zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach 
dydaktycznych wytworzonych przez uczestników Projektu podczas jego realizacji. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                              Data i podpis uczestnika/uczestniczki Projektu  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Potwierdzenie prawdziwości danych 
 

1. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie: „4ELT Rozwój zawodowy 
nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski”. 

2. Potwierdzam, Ŝe zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w w/w Projekcie. 
3. Potwierdzam, Ŝe zostałem/łam poinformowany/na, Ŝe Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
4. Potwierdzam, Ŝe spełniam kryteria kwalifikowalności do udziału w Projekcie.  
5. Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb realizacji Projektu moich danych osobowych oraz na publiczne ogłoszenie 

mojego uczestnictwa w szkoleniu. 
6. Potwierdzam, Ŝe zostałem/łam pouczony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                              Data i podpis uczestnika/uczestniczki Projektu 

 


