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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

 
UMOWA UCZESTNICTWA 
NR ……………………………… 

 

 
w ramach Projektu „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU ASP W KRAKOWIE”, zwanego dalej Projektem,  
zawarta w dniu ...................................................................................... r. w Krakowie pomiędzy: 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP 
675-00-07-570, REGON 000275783, reprezentowaną przez …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną 
dalej Uczelnią, 

 
a 

 
Panem / Panią ……………………………………………………, PESEL .................... , 
zamieszkałym/-ą w .................................................................................................., 
telefon: ……………………………………, e-mail ............................................. , 
zwanym/-ą dalej Uczestnikiem, 

 

 
§ 1 

1. Uczelnia oświadcza, że Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w projekcie pn. „Zintegrowany 
Program Rozwoju ASP w Krakowie”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy 
szkół wyższych. 

2. Uczestnik na podstawie niniejszej umowy weźmie udział w formie wsparcia obejmującej 
…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Uczelnia zobowiązuje się, że będzie realizować wsparcie, o którym mowa w ust. 2 zgodnie z umową 
o dofinansowanie Projektu Nr POWR.03.05-00-00-z066/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych” oraz Regulaminem, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

 

§ 2 
1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dotyczące go dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w toku 

postępowania rekrutacyjnego są aktualne, zgodne z prawdą oraz że jest świadomy/ma odpowiedzialności 
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i zobowiązuje się bezzwłocznie informować Uczelnię o każdej 
ich zmianie. 

2. Uczestnik deklaruje udział w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie”, realizowanym 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
kraju”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej „Projektem”. 

3. Uczestnik oświadcza iż spełnia warunki kwalifikujące go do udziału w Projekcie oraz że zapoznał się z Regulamin 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnianym przez Uczelnię i akceptuje wszystkie jego postanowienia, 
zwanego dalej „Regulaminem”. 

4. W przypadku korzystania przez Uczestnika z bonusu realizacyjnego Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia 
obowiązków określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wydatkowania środków 
zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o przyznanie bonusu realizacyjnego.  
 

§ 3 
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1. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika wynikających 
z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

§ 4 
1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć 

w związku z realizacją Umowy. 
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, 

że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczelni. 
 

§ 5 
1. Uczestnik może wypowiedzieć niniejszą Umowę wyłącznie z ważnych powodów uniemożliwiających mu 

dalszy udział w Projekcie oraz w razie rażącego naruszenia przez Uczelnię Umowy lub Regulaminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Uczelnia może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w przypadkach wskazanych 
w Regulaminie. Wypowiedzenie Umowy przez Uczelnię odnosi skutek od dnia jego doręczenia, chyba że 
w wypowiedzeniu wskazano termin późniejszy. 

4. Oświadczenie Uczelni o skorzystaniu z prawa do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania 
umowy o dofinansowanie Projektu oraz wystąpienie okoliczności, wyszczególnionych w Regulaminie, a 
w szczególności w § 8 ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 

5. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6 
1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Uczestnika, Uczelnia może obciążyć Uczestnika całością kosztów 

jego uczestnictwa w Projekcie. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, jaką poniosła Uczelnia, zachowuje ona prawo do żądania 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
3. Za rezygnację z udziału w projekcie z winy uczestnika uważa się w szczególności rezygnację z uczestnictwa 

w projekcie bez ważnych przyczyn oraz skreślenie uczestnika z listy studentów oraz listy uczestników 
projektu z powodu nie uczestnictwa w formach wsparcia, chyba że były one spowodowane 
okolicznościami, za które uczestnik nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 7 
1. Uczestnik oświadcza, że wszelkie powstałe podczas realizacji Projektu utwory w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 t.j., 
z późn. zm.), zwane dalej Utworami lub Utworem, wykona samodzielnie i będzie wyłącznym właścicielem 
praw autorskich do tychże Utworów oraz, że prawa te będą nieograniczone i wolne od wszelkich obciążeń 
na rzecz osób trzecich. 

2. Uczestnik zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, przenieść na Uczelnię autorskie prawa 
majątkowe do Utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5 poniżej, pod warunkiem ich 
powstania na w ramach uczestnictwa w Projekcie. 

3. Uczelnia zobowiązuje się przyjąć Utwór/Utwory lub odmówić jego/ich przyjęcia w terminie 7 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia przez Uczestnika. W razie stwierdzenia przez Uczelnię, że 
Utwór/Utwory zawiera/zawierają wady o charakterze jakościowym, niezgodne z zobowiązaniem 
Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczelnia wezwie Uczestnika na piśmie do usunięcia ww. 
wad w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania Uczestnika. 

4. Przeniesienie praw autorskich do Utworów następuje z chwilą przyjęcia Utworu lub jego części przez 
Uczelnię (lub wcześniej z chwilą oddania w jakikolwiek sposób Utworu lub jego części do faktycznej 
dyspozycji Uczelni). 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje bez ograniczenia co do terytorium, 
czasu i liczby egzemplarzy i uprawnia Pracodawcę do korzystania z Utworu na wszystkich, znanych 
w chwili przeniesienia praw autorskich polach eksploatacji (zwłaszcza istotnych z punktu widzenia profilu 
aktualnej lub możliwej działalności Uczelni), określonych w ustawie o prawach autorskich i prawach 
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pokrewnych, a w szczególności: 
a. korzystania z pracy na własny użytek, b. udostępnienia osobom trzecim, c. trwałego lub 

czasowego zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w 
pamięci komputera, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk 
komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku; 

b. utrwalania Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów; e. 
rozpowszechniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach 
utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub 
egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych 
technikami, o których mowa w ust. 5 w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), 
wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach zbiorowych typu elektronicznych baz 
danych, drukiem, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej Umowy nośniku; 

c. udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, 
w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu czy jego fragmentu 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Uczelnię z Utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie publicznie dzieła bez odrębnego wynagrodzenia dla 
Uczestnika. 

8. Uczelnia będzie uprawniona, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestnika, do przeniesienia 
autorskich praw majątkowych i udostępnienia dzieła lub jego części osobom trzecim. 

9. Z chwilą odbioru dzieła Uczelnia nabywa własność wszystkich przekazanych egzemplarzy 
Utworu/Utworów, na których je utrwalono. 

10. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie uzasadnione szkody i koszty poniesione przez Uczelnię 
w związku z uzasadnionymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw majątkowych lub 
osobistych poprzez przekazanie dzieła lub dokonanie w nim zmian bez wymaganej zgody uprawnionego. 

11. Uczestnik, z zastrzeżeniem, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela Uczelni zgody na wykonywanie 
praw zależnych do opracowań Utworu/Utworów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12. Uczestnik, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do nie wykonywania osobistych praw 
autorskich do dzieła w sposób sprzeczny z interesem Uczelni. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej (np. 
katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 t.j., z późn. zm.). 

 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Załącznik: 
Oświadczenie uczestnika projektu 

 
…………………………………. ………………………………….. 

(miejscowość, data) (miejscowość, data) 
 

…………………………………. …………………………………. 
(podpis Uczestnika) (podpis osoby reprezentującej Uczelnię) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679) 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie”, nr POWR.03.05-
00-00-z066/18 przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 
na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami 
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 
z 30.09.2014, str. 1). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Zintegrowany Program 
Rozwoju ASP w Krakowie”, nr POWR.03.05-00-00-z066/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu 
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji 
Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt  - Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie, ul. Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Euroinwestycje spółka komandytowa, ul. F. 
Czajkowskiego 17/1, 38-400 Krosno (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy. 

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 
nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, 
kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu 
ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego 
administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych 
osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, 
z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul. 
Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi 
realizującemu projekt  - Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Plac Jana Matejki 13, 31-

                                                
1 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została 
zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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157 Kraków (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu – Euroinwestycje spółka komandytowa, ul. F. Czajkowskiego 17/1, 38-400 Krosno 
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje 
dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@asp.krakow.pl (gdy ma to zastosowanie - należy 

podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

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

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

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


