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Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Deklaruję  chęć  wzięcia  udziału  w  Projekcie  SKILLS  realizowanym  przez  Fundację  na  rzecz  Nauki  Polskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.2. „Rozwój kwalifikacji kadr systemu 

B+R i  wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Ponadto oświadczam, że: 

1)   spełniam warunki uczestnictwa w Projekcie – zamieszkuję na terenie Polski 

oraz jestem (obowiązkowy jest wybór co najmniej jednej z poniższych opcji): 
 

  pracownikiem naukowym zatrudnionym w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP 
 

absolwentem studiów doktoranckich w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP do 12 mies.      

od nadania stopnia doktora 
 

  doktorantem w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP 
 

  pracownikiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
 

  pracownikiem Narodowego Centrum Nauki 
 

2)   udzielam nieodpłatnej, nieodwołalnej i bezterminowej zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z mojego 

wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach pozyskanych w związku lub podczas wydarzeń realizowanych 

w  ramach  Projektu;  zgoda  moja  obejmuje  wykorzystanie  lub  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  we 

wszelkich materiałach promocyjnych, mediach lub za pośrednictwem Internetu w celach informacyjnych lub 

promocyjnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej lub Projektu. 

Pouczona(y) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane 

przedstawione   w   Deklaracji   uczestnictwa   w   Projekcie   odpowiadają   stanowi   faktycznemu   i   są   zgodne 

z prawdą. 
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Oświadczenie Uczestnika Projektu 

W związku z przystąpieniem do Projektu SKILLS oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję 

 Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 

 00-926 Warszawa; 

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 

926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu SKILLS, 

ewaluacji,  kontroli,  monitoringu  i  sprawozdawczości  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 

(POKL); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej, ul. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa oraz instytucjom współpracującym z Fundacją na 

rzecz Nauki  Polskiej przy realizacji niniejszego Projektu, jeśli będzie to niezbędne dla udzielenia wsparcia. 

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz 

specjalistycznym firmom   realizującym  na  zlecenie  Instytucji  Zarządzającej  POKL  lub  Instytucji  

Pośredniczącej  kontrole w ramach POKL; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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