
 
 
 

 
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”  

w ramach przedsięwzięcia „Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka” 

 
Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

PESEL …………………………………………………… 
 
oświadczam, że: 

1. zostałem/am poinformowany/a, że projekt pod nazwą „K+R+O+S+N+O” jest finansowany ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa; 
2. wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań 
realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych projektu; 
3. dane podane w Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą – jestem świadomy/a odpowiedzialności 
karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej  z Kodeksu Karnego. 
 
 
 

.................................       ......................................... 
(miejscowość, data)           (podpis) 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w związku  

z realizacją projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” 

realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa, na zasadach określonych w klauzuli, stanowiącej integralną część 

zgody.   

 

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

(miejscowość, data)                       (podpis) 

 

 

 

 



 
 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika Projektu 

(uwzględnia 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. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ 
Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowany ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa  przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno.  

2. Współadministratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. 

3. Inspektorami ochrony danych osobowych są: 

- Administrator Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można 
się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora, 

- Współadministrator Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się 
skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl. lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia uczestnictwa do udziału w przedsięwzięciu: „Organizacja 
studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka” realizowanego w ramach projektu 
„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”  

5. Dane osobowe będą przekazywane Współadministatorowi oraz Operatorowi Programu dla Programu „Rozwój 
Lokalny” – Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-296 Warszawa.  Dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Operatora Programu oraz 
współadministratorów ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.  Ponadto dane osobowe 
mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Brak ich podania uniemożliwi  
udział w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od daty zatwierdzenia końcowego raportu 
Programu „Rozwój lokalny” przez  KMF/NMSZ. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli 
spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 

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

 

                             …………………………………………… 

                      (podpis) 


