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Deklaracja udziału w projekcie 
„Każdy może odkryć kodowanie” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki 

Ja, niżej podpisana/y dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy zgłaszam swój udział w projekcie „Każdy może odkryć 
kodowanie” o numerze: POWR.04.03.00-00-0012/18, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, przez DC Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, 
ul. Karola Szymanowskiego 2, KRS nr 0000082940, NIP: 5851000020, REGON: 190399322, w partnerstwie z Sam 
Labs Limited, 25A Lime Wharf, Vyner Street, E2 9DG London, VAT No.: GB471991158, Company Registration No.: 
09007359, 

oraz oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Każdy może odkryć kodowanie” i akceptuję 
jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

2. Zapoznałam/em się z kryteriami rekrutacyjnymi (warunkami uczestnictwa w Projekcie) określonymi 
w Regulaminie, których spełnienie konieczne jest do wzięcia udziału w Projekcie i oświadczam, że 
w momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu spełniam kryteria kwalifikowalności 
uprawniające do udziału w projekcie, tzn. jestem uczniem/nauczycielem* publicznej szkoły podstawowej. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/ testach, które będą przeprowadzane w ramach 
projektu. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa w wyjazdach 
edukacyjnych, o ile będą przewidziane dla tego rodzaju zajęć. 

4. Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie 4 
tygodni oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenie uczestnictwa w projekcie. 

5. Zostałam/em poinformowana/y, że udział mój udział w projekcie finansowany jest w ramach projektu 
„Każdy może odkryć kodowanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

6. Wszystkie informacje oraz złożone w niniejszym Zgłoszeniu udziału w Projekcie oświadczenia są aktualne 
oraz zgodne z prawdą. 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Każdy może odkryć kodowanie” wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i w tym zakresie oświadczam, że: 

• wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu 
monitorowania i ewaluacji projektu przez Beneficjenta – DC Edukacja Sp. z o.o.;  

• zostałam/em poinformowana/y o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy 
moich danych osobowych, co potwierdziłam/em własnoręcznym podpisem na:  oświadczeniu uczestnika 
Projektu w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” oraz do zbioru Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.   

• Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji projektu „Każdy 
może odkryć kodowanie”. 
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Przyjmuję do wiadomości, że: 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

• Mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. 

• Będę informować o wszelkich zmianach moich danych kontaktowych. 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane i informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są 
zgodne z prawdą i kompletne oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia – z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi następująco: „Kto składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, lub 
zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”  
Przyjmuję również do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje 
(np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem 
ich zgodności z prawdą. Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą. 
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Miejscowość i data  Czytelny podpis Uczestnika/ 

Uczestniczki Projektu  
(w przypadku Uczniów/Uczennic niepełnoletnich 

dokumenty podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny)  
 


