
 

  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” 

 
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż: 
 

• wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo w projekcie pt. „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”  
(nr projektu POKL 04.01.01-00-002/08-01); 

• zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 
dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni; 

• spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie „Program Rozwojowy 
Politechniki Warszawskiej”; 

• zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 
 
 
 

…………………………..          …..…………………………………………… 
   DATA                     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych  
w kwestionariuszu osobowym Projektu lub podczas procesu rekrutacyjnego na Politechnikę Warszawską (w zakresie: 
nazwisko, imię, płeć, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego i/lub telefonu stacjonarnego, adres 
e-mail, wykształcenie). 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu jest Minister Infrastruktury 
i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji projektu „Program 
Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, ewaluacji, monitoringu, kontroli  
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania lub wycofanie zgody na przetwarzanie 
moich danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
………………………………………             ……..….………………………………………….. 
        MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
      
 

WYDZIAŁ: …………………………………………………………………………………….. 

 

NR ALBUMU: ………………………………………… 


