Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Niniejszym deklaruję przystąpienie do projektu pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ
– kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego” nr RPKP.08.06.02-04-0014/17, realizowanym w ramach Osi
Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region,
Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym
oraz pozostałych załącznikach nie uległy zmianie i są aktualne na moment przystąpienia do
projektu, tj. rozpoczęcia udziału we wsparciu.
Jestem świadoma/y, iż ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.

……………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o finansowaniu projektu
i spełnianiu warunków udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zastałam(em) poinformowana(y) o tym, że Projekt pn. „LEPIEJ
ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla
mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego” nr RPKP.08.06.02-04-0014/17 jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Rekrutacji i spełniam warunki
w nim określone, tj. jestem osobą:
• zamieszkującą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego;
• kwalifikującą się do objęcia programem profilaktyki raka jelita grubego, tj. nie
stwierdzono u mnie objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego oraz
nie wykonywano u mnie badania kolonoskopowego w ostatnich 10 latach (nie dotyczy
pacjentów z zespołem Lyncha);
• pracującą narażoną na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan
zdrowia w miejscu pracy lub pozostającą bez pracy z przyczyn dotyczących stanu
zdrowia;
• w wieku aktywności zawodowej, będącą w grupie podwyższonego ryzyka
zachorowania na raka jelita grubego.
Ponadto oświadczam, iż spełniam jeden z poniższych warunków kwalifikacji
wiekowej, gdyż jestem osobą bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego*:
a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
b) w wieku 40-49 lat, która ma krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano
raka jelita grubego,
c) w wieku 25-49 lat, pochodzącą z rodziny, w której wystąpił dziedziczny rak jelita
grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).**

……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………
(czytelny podpis)

* zaznaczyć właściwe
** Konieczność potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie
spełnienia tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnie badania genetycznego.
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Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ –
kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa
kujawsko - pomorskiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do
zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny
system teleinformatyczny).
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
( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WK-P 2014-2020) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia
2013 r., s. 470–486),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 217 z późń. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia
2013 r., s. 470–486),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 217 z późń. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286
z dnia 30 września 2014 r., s.1).
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „LEPIEJ
ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla
mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego”, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO
WK-P 2014-2020.
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt - Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń oraz
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –
„GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum
Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, ul. Grudziądzka 11/13 -14,
87 -100 Toruń oraz Lech Consulting Sp. z o.o., ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń. Moje
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO
WK-P lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO
WK-P 2014-2020.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
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.
W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………………………………
PODPIS UCZESTNIKA*

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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