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OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DOT. UDZIAŁU OSOBY MAŁOLETNIEJ W PROJEKCIE 
 

 
 
1. Jestem prawnym opiekunem ............................................................................................................................... 
    /wpisać imię i nazwisko dziecka oraz PESEL/  

i deklaruję udział mojego dziecka w projekcie pt. „Młodzieżowe wyzwania zawodowe” realizowanym 
przez J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni, w ramach Osi Priorytetowej: 
I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 
projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Młodzieżowe wyzwania zawodowe”  
i zgadzam się ze wszystkimi jego postanowieniami oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam 
tym samym zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego dziecka 
w celu monitorowania i ewaluacji projektu. Jednocześnie potwierdzam, że znam kryteria kwalifikacyjne 
do projektu. 

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć/nagrań z Projektu z udziałem mojego dziecka, na stronie 
internetowej Realizatora oraz na innych materiałach promocyjnych Projektu. 

4. Zobowiązuję się do dopilnowania, aby moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach w ramach 
projektu „Młodzieżowe wyzwania zawodowe”. Każdą nieobecność na zajęciach zobowiązuję się 
usprawiedliwić na piśmie.  

5. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, 
2) mam prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, 
3) będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego dziecka. 

6. Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i, że jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

…………….…………………………………….  …………….………………….…….…………………..…………….. 
 /miejscowość i data/                /podpis prawnego opiekuna dziecka/ 

 


