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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI 
Tytuł projektu Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych 

Miejsce  organizacji Podkarpacie 

Okres realizacji  od 02.04.2018 do 30.06.2019 

 

 

 

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY/A OŚWIADCZENIE 

Ja,  niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

Zamieszkały/a:             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                              (adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

Oświadczam, że: 
 

 

 Jestem osobą  w wieku powyżej 18 roku życia tj.  w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 18 lat 
(od dnia 18 urodzin) 

 Jest  osobą uczącą się, pracującą i/lub zamieszkującą w województwie Podkarpackim, 

 Posiadam wykształcenie co najmniej średnie, 

 Z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/a zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji 
zawodowych. 
 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie:  Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji 
księgowych. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182 z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu,  
a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp.k. z obowiązków 
sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

 Zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
przetwarzanych przez  ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp.k. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

 Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu. 
 

Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne z prawdą i podlegają 

weryfikacji przez pracownika firmy Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. W przypadku, gdy uczestnik złoży niezgodne 

z prawdą oświadczenia zostanie skreślony z listy uczestników i zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych  

w związku z dotychczasowym udziałem w projekcie. 

 
 
 
 
 

(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 

(CZYTELNY podpis Kandydata/tki na Beneficjenta Ostatecznego) 
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