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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

>>> DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE - IRIS  
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji udziału w projekcie DRUKOWANYMI LITERAMI.  
Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@hrs-cert.com 

 

 

 
Załącznik nr 6 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa szkoleniach testowych w ramach projektu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki. 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem 
jednostki” 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/czki 

Ja niżej podpisana/y dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy zgłaszam swój udział w projekcie „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - 
Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” finansowany w ramach 
umowy nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej „Projektem”, realizowanym 
przez HRS Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14 w partnerstwie z TUV Technis che Uberwachung Hessen 
GmbH, Robert-Bosch-Strasse 16, 64293 Darmstadt oraz oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie 
zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” i zgadzam się ze wszystkimi jego 
postanowieniami oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

2. Wszystkie informacje oraz złożone w niniejszym Zgłoszeniu udziału w Projekcie oświadczenia są aktualne oraz zgodne  
z prawdą.  

3. Zostałam/em poinformowana/y, że mój udział w Projekcie finansowany jest w ramach Projektu „IRIS-
CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem 
jednostki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.  

4. Zapoznałam/em się z kryteriami rekrutacyjnymi (warunkami uczestnictwa w Projekcie) określonymi w Regulaminie, 
których spełnienie konieczne jest do wzięcia udziału w Projekcie.  

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane w ramach projektu.  
6. Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie 4 tygodni oraz  

w terminie do 3 miesięcy od zakończenie uczestnictwa w projekcie. 

W związku z przystąpieniem do Projektu „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji  
z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i w tym zakresie oświadczam, że: 
 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu monitorowania i  
     ewaluacji Projektu przez Partnera Wiodącego i Partnerów;  

a) Zostałam/em poinformowana/y o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy moich danych     
     osobowych, co potwierdziłam/em własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu Uczestnika Projektu.  

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.  
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji projektu „IRIS     
    CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem  
    jednostki”. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem  
     możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,  
b) mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania,  
c) będę informować o wszelkich zmianach moich danych kontaktowych.  
 

Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
 
 

                               Miejscowość i data       Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 


