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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł
projektu

Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
dla osób 50+ w Brzezinach

Nr projektu

POIG.08.03.00-10-581/13-00

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt:

VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt

8.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty

DANE WNIOSKODAWCY
Imię (Imiona)
Płeć

Nazwisko

 Kobieta
 Mężczyzna

PESEL

Wiek w chwili
przystępowania do
projektu
Orzeczony stopień
niepełnosprawności

 tak
 nie

 Tak

posiadanie komputera z dostępem do Internetu

ADRES ZAMELDOWANIA I DANE KONTAKTOWE
Ulica

Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina
Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy
ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania)

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Powiat

Gmina

KRÓTKIE UZASADNIENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
(podanie uzasadnienia jest obowiązkowe)

 Nie
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OŚWIADCZENIE W SPROWIE DOCHODÓW ZA MIESIĄC POPRZEDZAJĄCY ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO

Ja (Imię i nazwisko)……………………………,………………………… zamieszkały/a wspólnie z moją
rodziną* w (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy) ……………………………………………........
.............................................................

oświadczam,

że

wysokość

średniego

miesięcznego

dochodu

osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie niniejszego formularza zgłoszeniowego w przeliczeniu na
jednego członka mojej rodziny nie przekroczyła kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalnorentowych

ogłaszanych

komunikatem

w

Monitorze

Polskim

przez

Prezesa

ZUS

i wyniósł: ……………………… zł, słownie …………………………………………………
*

Rodzina – definiowana zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oznacza odpowiednio

następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w
wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko,
w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. W związku z zamiarem udziału w projekcie pn.: „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” (zwanym dalej „projektem”) realizowanym przez
Gminę Miasto Brzeziny, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżetu Państwa oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z
późniejszymi zmianami)
2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95060 Brzeziny,
 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji, ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości projektu,
 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu.
 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu,
 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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3. Oświadczam, iż będę niezwłocznie informował/a o każdej zmianie mającej wpływ na udział w projekcie.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie.
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz ze środków budżetu Państwa.
………………………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
………………………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy
Brzeziny, dnia ………………………..

