Projekt „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” dofinansowany w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
ORAZ OŚWIADCZENIE KANDYDATA/ KANDYDATKI DO PROJEKTU
Ja niżej podpisany/-a:.................................................................................................................
(imię i nazwisko składającej oświadczenie)
Zamieszkały/-a: …….……....…….…………………………………………………………..........
…….……....…….…………………………………………………………..........
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu)
Legitymujący/-a się dowodem osobistym (seria, numer) ...........................................................
wydanym przez ..........................................................................................................................
Numer PESEL: ……………………………..………………………………………….........…………
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu –
dotacje dla Twojej firmy”, zwanym dalej Projektem, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie
7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, realizowanym przez Instytut Doskonalenia Kadr i
Administracji oraz Fundację Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”.
1. Zobowiązuję się do:
a) uczestnictwa we wsparciu szkoleniowym organizowanym w ramach projektu
„Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.
b) aktywnego udziału we wszystkich zaproponowanych działaniach, zgodnie z
założeniami projektu i Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie przedstawionym
przez Realizatora,
c) wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych realizowanych na potrzeby projektu.
2. Oświadczam, że:
a) Przeczytałem/-łam i zapoznałem/-łam się z Regulaminami i innymi dokumentami w
ramach projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”, w
tym: REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE, REGULAMINEM
PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz
REGULAMINEM ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ KOSZTÓW OPIEKI NAD
DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ, a także dokumentami dotyczącymi
rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego, rozumiem i akceptuję ich zapisy i nie
zgłaszam do nich zastrzeżeń oraz spełniam wszystkie określone w REGULAMINIE
REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE warunki uczestnictwa w Projekcie.
b) Wiem, że Regulaminy i inne dokumenty w ramach projektu „Pomoc w założeniu
własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”, w tym: REGULAMIN REKRUTACJI I
UDZIAŁU W PROJEKCIE oraz REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dostępne są na stronie internetowej proj. Własna
droga kariery zawodowej - Czas na rozwój”: www.biznes.ida-system.pl w zakładce
Dokumenty.
c) Akceptuję, że zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W
PROJEKCIE „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” oraz
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REGULAMINEM
PRZYZNAWANIA
WSPARCIA
NA
ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz REGULAMINEM ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
ORAZ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ
Beneficjent/Realizator Projektu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tych
Regulaminach oraz, że zmiana Regulaminów obowiązuje od dnia publikacji
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu www.biznes.ida-system.pl,
dlatego zobowiązuję się do sprawdzania ww. strony projektu i aktualizowania wiedzy
dotyczącej zapisów ww. Regulaminów w okresie mojego uczestnictwa w Projekcie.
3. Oświadczam, że:
spełniam kryteria udziału w projekcie, określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w
projekcie, w tym następujące:
- jestem osobą w wieku 30 lat i więcej (ukończone 30 lat - od dnia 30-tych urodzin na dzień planowanego przystąpienia do Projektu)
ORAZ
- uczę się, pracuję lub zamieszkuję na obszarze województwa podkarpackiego w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego
ORAZ
- nie posiadam aktywnego wpisu do CEIDG, nie byłem/-łam zarejestrowana w KRS
jako przedsiębiorca, nie prowadziłam/-łem działalności gospodarczej na podstawie
przepisów odrębnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.
ORAZ
- nie należę do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie wskazanej w § 3

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
ORAZ:
- jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, będącą w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach
- kobiety.
LUB
- osobą ubogą pracującą, osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej, pracującą
w ramach umowy cywilno-prawnej.
LUB
- bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat.
3. Pouczona/-y o odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 §
6 Kodeksu karnego, cyt. „kto składając zeznania mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”, oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz, że
wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe oraz oświadczenia są
zgodne z prawdą.
……………………….…...…………
Miejscowość, data

…………….………………………………
Czytelny podpis Kandydata/-ki
na Uczestnika/-czkę projektu
(PODPISUJE KAŻDY KANDYDAT NA
UCZESTNIKA PROJEKTU)
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”)
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, Beneficjent informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Doskonalenia Kadr i
Administracji Rafał Kata, ul. Jacka Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów, adres e-mail:
kontakt@ida-system.pl, telefon kontaktowy: 533 308 845
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam
przekazane, w szczególności:
rekrutacji do projektu pt. „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej
firmy” realizowanego przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata, ul.
Jacka Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3, na podstawie umowy o dofinasowanie nr
RPPK.07.03.00-18-0087/19-00;
3. Pana/ Pani dane będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed uczestnictwem w projekcie tj. weryfikacji i oceny złożonej
przez Panią/Pana dokumentacji rekrutacyjnej, w razie zakwalifikowania się do
projektu – zawarcia deklaracji uczestnictwa oraz umów dotyczących przydzielenia
wsparcia,
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych osobowych w związku z prowadzoną
rekrutacją do projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej
firmy” tj. w szczególności przechowywania dokumentacji rekrutacyjnej do projektu
oraz udostępniania jej podmiotom kontrolującym.
4. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania:
Partnerowi projektu Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”,
ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów;
podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług dla Instytutu
Doskonalenia Kadr i Administracji Rafała Kata (np. podmiotom lub osobom
fizycznym, którym powierzona zostanie ocena dokumentów rekrutacyjnych,
podmiotom świadczącym na rzecz Instytutu Doskonalenia Kadr i Administracji
Rafała Kata usługi księgowe, prawne;
osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja rekrutacyjna,
w szczególności instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i
audytów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, a w przypadku zakwalifikowania się do projektu dokumentów
uczestnictwa w projekcie, oraz inne podmioty upoważnione do uzyskiwania danych
osobowych z mocy prawa np. Urząd Skarbowy.
5. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe
upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji
ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych.
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Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w rekrutacji do projektu „Pomoc w
założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”. Podanie przez Państwo danych
osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację
celu, w jakim zostały nam przekazane. W szczególności konsekwencją niepodania tych
danych będzie brak możliwości Pana/i uczestnictwa w rekrutacji do Projektu „Pomoc w
założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”. Podanie danych osobowych jest
więc dobrowolne, lecz konieczne dla procesu rekrutacyjnego i ewentualnego udziału w
projekcie.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni
roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym
mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy
wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu
prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego
z tego przepisu prawa.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. W związku z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą. ma Pani/
Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie
danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego;
b) celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w
ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo
przenoszenia tych danych. Ponadto, ma Pani/Pan prawo skorzystać z
przysługujących Pani/Pan uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na podstawie art. 77 RODO
6.

W związku ze złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do Projektu pn. „Pomoc w
założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”, przyjmuję powyższe do
wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

……………………….…...…………
Miejscowość, data

…………….………………………………
Czytelny podpis Kandydata/-ki
na Uczestnika/-czkę projektu
(PODPISUJE KAŻDY KANDYDAT NA
UCZESTNIKA PROJEKTU)
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