„KUJAWSKO-POMORSKA STRONA BIZNESU””
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA nr ………….. O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO
zawarta w Gdyni w dniu …………………………
w ramach Umowy nr UM_SE.433.1.064.2017 o dofinansowanie Projektu „Kujawsko – Pomorska Strona Biznesu”
Nr RPKP.08.03.00-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, dalej „Projekt”
dalej „Umowa”
pomiędzy:
Asseco Data Systems S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP: 5170359458, REGON: 180853177, o kapitale zakładowym w wysokości
120 002 940,00
PLN
(wpłaconym
w
całości)
reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Beneficjentem,
a Panem/Panią…………………………………………………………………………………………………………, zamieszkałym/zamieszkałą w
…………………………………………………………………………………………………………
przy
ul.
………………………………………………………………………………………………………… , legitymującym się/legitymującą się
dowodem osobistym nr/paszportem nr ………………………………………………………………………………………………………… ,
posiadającym/posiadającą nr PESEL …………………………………………………………………………………………………………,
zwanym/zwaną dalej Uczestnikiem Projektu
Zwanymi dalej Stronami
Strony uzgodniły, co następuje:
§ 1 – Zakres Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie nieodpłatnego wsparcia
szkoleniowo-doradczych dotyczącego zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej, a w szczególności:
a.

szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40h

b.

spotkania z doradcą w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opracowanie szczegółowego biznesplanu – 8h

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest do dnia zarejestrowania przez Uczestnika Projektu działalności
gospodarczej. W przypadku zarejestrowanie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej, Uczestnika
Projektu niezwłocznie powiadomi Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej.
3. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w zakresie objętym programem bloku
szkoleniowo-doradczego.
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4. Uczestnik Projektu otrzymuje
określonych w niniejszej Umowie.

wsparcie

szkoleniowo-doradcze

na

zasadach

i

warunkach

§ 2 – Oświadczenia Uczestnika Projektu
1.

Uczestnik Projektu oświadcza, że spełnia kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w realizowanym
Projekcie, w szczególności oświadcza, iż:
a.

Jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

b.

Jest powyżej 29 roku życia

c.

Należy przynajmniej do jednej z poniższych grup:
i. Jest osobą po 50 roku życia, lub
ii. Jest kobietą, lub
iii. Jest osobą z niepełnosprawnością, lub
iv. Jest osobą długotrwale bezrobotną, lub
v. Jest osobą posiadającą wykształcenie maks. ponadgimnazjalne (tj. średnie
ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub bez
formalnego wykształcenia)

2.

d.

Nie posiadał lub nie posiada wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, nie był zarejestrowany lub nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym i nie prowadził lub nie prowadzi działalności na podstawie odrębnych przepisów)
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

e.

Jego sytuacja, w szczególności sytuacja finansowa, uniemożliwia założenie działalności
gospodarczej bez uzyskania wsparcia o którym mowa w §1 Umowy.

Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 3 Warunki realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego

1.

Warunkami udziału Uczestnika Projektu we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest przekazanie Beneficjentowi
najpóźniej z chwilą podpisania Umowy:
a.

danych osobowych Uczestnika Projektu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy

b.

podpisanego oświadczenia Uczestnika Projektu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy
§ 4 Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego1

1.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia 2016-11-01 do dnia
2018-11-30. Zmiana okresu realizacji Projektu nie wymaga aneksowania Umowy.

2.

Liczba godzin wsparcia szkoleniowego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej wynosi 40 godzin.

3.

Liczba godzin wsparcia doradczego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej wynosi 8 godzin.

1

Za dzień rozpoczęcia udzielania wsparcia szkoleniowo–doradczego należy uznać dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie przez Uczestnika
Projektu.
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§ 5 Wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe
1.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.

2.

Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie:

3.

a.

formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu;

b.

diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestnika Projektu;

c.

innych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta w procesie rekrutacji (po wcześniejszej
akceptacji Instytucji Zarządzającej).

Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 Beneficjent:
a.

dokonuje wyboru Uczestników Projektu;

b.

sporządza raport z wyboru;

c.

określa potrzeby szkoleniowo-doradcze dla Uczestnika Projektu.

4.

Liczba godzin wsparcia szkoleniowego lub doradczego świadczona na rzecz Uczestnika Projektu potwierdzana
jest każdorazowo jego podpisem złożonym w dniu korzystania ze wsparcia.

5.

Udział
Uczestnika
Projektu
we
wsparciu
szkoleniowo-doradczym,
w
zakresie
i w czasie określonym przez Beneficjenta, potwierdzony zgodnie z ust. 4, jest podstawowym warunkiem
starania się o wsparcie pomostowe i dotację na rozpoczęcie działalności. Niemniej dopuszcza się możliwość
zwolnienia Uczestnika Projektu z obowiązku uczestniczenia we wsparciu szkoleniowym, jeśli udokumentuje,
że wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej bez konieczności szkolenia z tego
zakresu.

6.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 Uczestnik Projektu zobowiązuje się do ukończenia wsparcia
szkoleniowego lub doradczego.

7.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności:
a.

do systematycznego i punktualnego udziału w zaplanowanych dla niego formach wsparcia,

b.

do potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście
obecności,

c.

potwierdzania własnoręcznym podpisem odbioru wszelkich otrzymanych w ramach
uczestnictwa w Projekcie świadczeń, tj. w szczególności materiałów szkoleniowych,

d.

składania oświadczeń zawierających zgodę Uczestnika Projektu na zbieranie i przetwarzanie jej
danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu,

e.

wypełniania oraz dostarczania dokumentów służących monitoringowi działań realizowanych
w ramach Projektu i niezbędnych do celów jego realizacji.

f.

poinformowania Beneficjenta o zmianach w informacjach przekazanych w dokumentacji
rekrutacyjnej, w tym zmian danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy,
zwłaszcza dotyczących podjęcia zatrudnienia bądź samozatrudnienia oraz przedłożenia do
wglądu dokumentacji potwierdzającej ten fakt zgodnie z dyspozycjami Beneficjenta, jeżeli
powyższe nastąpiło w trakcie udziału w Projekcie;

g.

do uczestnictwa w procesie ewaluacji realizowanego wsparcia. W ramach procesu ewaluacji
Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do:
i. Wypełnienia ankiety oceniającej poszczególne elementy wsparcia szkoleniowodoradczego oraz badającej stopień zadowolenia z tego wsparcia,
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ii. Wypełniania testów pisemnych lub elektronicznych bądź uczestnictwa w testach
wykonania przed i po wsparciu szkoleniowo-doradczym,
§ 6 Zobowiązania Beneficjenta
1. W ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do:
a.

2.
3.

Zorganizowania i przeprowadzenia zaplanowanych dla Uczestnika Projektu wsparcia szkoleniowodoradczego, o którym mowa w § 4.
b. Zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonego wsparcia.
c. Zapewnienia warunków lokalowych wraz z wyposażeniem dydaktycznym niezbędnym do prawidłowej realizacji wsparcia.
d. Informowania Uczestnika Projektu o zmianach w harmonogramie wsparcia na bieżąco.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do odwołania wsparcia lub zmiany jego terminu lub miejsca. Między innymi
powodem takiej sytuacji może być niewystarczająca ilość Uczestników Projektu danej formy wsparcia.
Informacja o odwołaniu wsparcia lub zmianie jego terminu lub miejsca zostanie przesłana mailem na adres
Uczestnika Projektu niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. Uczestnik Projektu nie może domagać się
rekompensaty za szkody, w tym utracone korzyści, wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu lub
miejsca wsparcia.
§ 7 Zmiana Umowy

1.

Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 ust. 1, wymagają aneksu w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.

2.

Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, musi on przedstawić ten wniosek
Beneficjentowi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana Umowy w
tym zakresie powinna wejść w życie.

3.

Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2
nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu lub została zaakceptowana przez Beneficjenta.

4.

Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku
przenoszone na rzecz osoby trzeciej.
§ 8 Rozwiązanie Umowy

1.

Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z
zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie.

2.

Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie
Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w szczególności w przypadkach gdy:
a.

Uczestnik Projektu opuści więcej niż 20% godzin szkoleniowych/doradczych określonych
w programie bloku szkoleniowo-doradczego o którym mowa w § 1 ust. 3;

b.

Uczestnik Projektu nie wypełni, bez usprawiedliwienia, któregokolwiek ze swych zobowiązań i po
otrzymaniu pisemnego upomnienia nie dopełni ciążących na nim obowiązków w tym nie nie
przedstawi w okresie 30 dni kalendarzowych stosownych wyjaśnień;

c.

Uczestnik Projektu przedstawi fałszywą lub niepełną dokumentację mającą na celu uzyskanie
wsparcia szkoleniowo-doradczego.
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3.

W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik Projektu traci prawo do korzystania
ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w tym możliwość ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, o ile wypowiedzenie nie nastąpiło z przyczyn losowych, Beneficjent
ma prawo obciążyć Uczestnika Projektu kosztami realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego do kwoty
w wysokości 2771,42 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 42/100).
§ 9 Postanowienia końcowe

1.

Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego.

2.

Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej Umowy
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla
Uczestnika Projektu.

4.

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.

5.

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz
będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:

Do Beneficjenta: Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
Do Uczestnika Projektu: ……………………………………………………………….……………………
(adres Uczestnika projektu)

§ 10 Załączniki
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1.

Załącznik nr 1: Dane osobowe Uczestnika Projektu

2.

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu

3.

Załącznik nr 3: Kopia Pełnomocnictwa Beneficjenta2;

4.

Załącznik nr 4: Indywidualny plan działań/Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestnika Projektu
sporządzana przez Beneficjenta.

Podpisy

W imieniu Uczestnika Projektu:

2 Nie

W imieniu Beneficjenta:

dotyczy przypadku, gdy Strona Umowy nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.
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…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

(data, imię i nazwisko Uczestnika)

(data, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do
podpisania Umowy)
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Załącznik nr 1
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU
Nazwa
Imię
Nazwisko
PESEL
Kraj

Polska

Rodzaj uczestnika

indywidualny

Płeć*

Kobieta

Wiek w
projektu

chwili

przystąpienia

Dane uczestnika

Mężczyzna

do

 ISCED 0 Niższe niż podstawowe
(brak formalnego wykształcenia)

 ISCED 1 Podstawowe
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)

 ISCED 2 Gimnazjalne
(kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)

 ISCED 3 Ponadgimnazjalne
Wykształcenie*

(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjalnej, zasadniczej zawodowej, technikum lub
liceum – wykształcenie maksymalnie średnie)

 ISCED 4 Policealne
(kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)

 ISCED 5-8 Wyższe
(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)

Województwo
Powiat
Dane kontaktowe
Gmina
uczestnika
Obszar*

Miasto

Wieś

Miejscowość
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Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Dane
dotyczące Status osoby na rynku pracy w chwili
zatrudnienia
przystąpienia do projektu*
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia*

 Bezrobotny
 Długotrwale bezrobotny
 Bierny zawodowo

TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
Osoba z niepełnosprawnościami*
Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

NIE

TAK

TAK

ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

NIE

NIE

ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących*

TAK

NIE

w tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*

TAK

NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby dorosłej
i dzieci pozostających na utrzymaniu*

TAK

NIE

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji*
społecznej (innej niż wymienione)

TAK

NIE

ODMOWA PODANIA
INFORMACJI

* zakreśl właściwą odpowiedź
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu" oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020) oraz Minister Infrastruktury
i Rozwoju na mocy art. 71 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny).

2.

Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego 2014-2020 (RPO WKP) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20142020:
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),
c)

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, 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,
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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).
3.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu "Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WKP.

4.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Asseco
Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WKP.

5.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 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.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

*

…..………………………………………

………………………………….……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

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