
  
 
 

 
Projekt „Szansa na sukces po UR” jest współfinansowany w ramach  

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załącznik nr 2.  

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:  

1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pt. „SZANSA 
NA SUKCES PO UR” 

2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt „SZANSA NA SUKCES PO UR” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  

4. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału 
w Projekcie nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.   

5. Zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w Projektu i zgodnie z wymogami jestem 
uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.  

6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie 
zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.  

7. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby 
Projektu.  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu dla potrzeb realizacji PO WER, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

9. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną 
(email). 

10. 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. 

11. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy. 

12. W terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przekaże swoje dane 

dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy poprzez dostarczenie do Biura Projektu 

(adres: Aleja Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków, pok. 1 B) zaświadczenia o zatrudnieniu, 

zaświadczenia o założeniu własnej działalności gospodarczej bądź zaświadczenia 

o kontynuowaniu nauki. 
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               MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 


