
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

UMOWA nr ……………..

o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”, 

nr projektu: RPLB.06.02.00-08-0048/20

zawarta w Zielonej Górze dnia …………………………. r. pomiędzy:

Jarosławem  Nieradką,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Profiteo  Group
Jarosław Nieradka, z siedzibą w Zielonej Górze (65-211), ul. Ceglana 25/1, REGON 080009450,
NIP 9291458842

zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem” lub „Beneficjentem”

a

Pana/Panią (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………….…………

zam. ………………………………………………………………………..……………..…………………………………….…………… 
PESEL ……………………………...

zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem”

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  rzecz  realizacji  projektu  pt.  „Nowe  kwalifikacje
po  30-tce  –  tego  szukam!”,  nr  umowy:  RPLB.06.02.00-08-0048/20-00 współfinansowanego
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  –  Lubuskie  2020;  Oś  Priorytetowa  6  Regionalny  rynek  pracy,  Działanie
6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy. Projekt realizowany jest przez Profiteo Group Jarosław Nieradka w partnerstwie
z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.

I. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

§ 1
1. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  udziału  we  wsparciu  w  formie  i  wymiarze  wskazanym

w  Indywidualnym  Planie  Działania  (IPD),  m.in.  w  spotkaniach  indywidualnych  z  doradcą
zawodowym,  spotkaniach  indywidualnych z psychologiem,  w  warsztatach  z  zakresu
aktywnego  poszukiwania  pracy, szkoleniach zawodowych  prowadzących do uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji, spotkaniach indywidualnych z pośrednikiem pracy oraz
w stażu zawodowym (jeśli dotyczy), realizowanych w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje
po 30-tce – tego szukam!”.

2. W ramach projektu zgodnie z IPD Uczestnik ma zapewniony bezpłatny udział w następujących
formach wsparcia:

2.1. Doradztwo zawodowe (6 godzin/osobę)  :
2.1.1. Diagnoza  sytuacji  zawodowej Uczestnika  projektu  (2  godziny/osobę)  -

indywidualna  diagnoza  Uczestnika  projektu  obejmować  będzie  m.in.  analizę
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potencjału  Uczestnika  projektu,  jego  uwarunkowań  zdrowotnych,  problemów
zawodowych,  predyspozycji/  preferencji  zawodowych  (z  wykorzystaniem
min.  1  narzędzia  diagnostycznego).  Diagnoza  będzie  przygotowana  w  formie
dokumentu  podpisanego  przez  Uczestnika  projektu  i  doradcę  zawodowego
i  będzie  elementem  IPD.  Doradca  zawodowy  może  zaangażować  psychologa
do przeprowadzania diagnozy.

2.1.2. Przygotowanie IPD (1 godzina/osobę) Doradca zawodowy wraz z Uczestnikiem
projektu przygotuje IPD poprzez wyznaczenie realnych celów zawodowych oraz
indywidualnej ścieżki  rozwoju w oparciu  o predyspozycje Uczestnika  projektu,
z uwzględnieniem możliwości jakie oferuje rynek pracy. IPD będzie zawierać m.in.
ustalenie celu strategicznego, działań rozwojowych, terminów ich realizacji oraz
oczekiwanych  rezultatów.  IPD  będzie  podpisane  przez  Uczestnika  projektu
i doradcę zawodowego. W przypadku istotnych zmian zachodzących w sytuacji
zawodowej Uczestnika projektu dopuszcza się możliwość modyfikacji IPD.

2.1.3. Realizacja IPD ze wsparciem doradcy zawodowego (2godziny/osobę) - realizacja
IPD ma na celu ukończenie przez UP zaplanowanych działań oraz doprowadzenie
ich do osiągnięcia założonych celów. Podczas realizacji IPD Uczestnikowi projektu
zostanie  zapewnione  wsparcie  doradcy  zawodowego.  Ponadto  doradca
zawodowy będzie monitorował realizację IPD. Kanał komunikacji z Uczestnikiem
projektu zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika projektu.

2.1.4. Zakończenie  realizacji  IPD (1  godzina/osobę)  -  doradca  zawodowy  dokona
podsumowania  działań  objętych  IPD,  ich  przebiegu  oraz  wyników  wraz
z  ewentualnymi  powodami  zakończenia  współpracy  lub  przyczyny
niezrealizowania  działań.  W  ramach  spotkania  sporządzona  zostanie
dokumentacja z wynikiem końcowym realizacji IPD.

2.2. Wsparcie psychologa/trener:  

2.2.1. Indywidualne  wsparcie  psychologa –  (średnio  2  godziny/osobę)  Uczestnikowi
projektu  przysługuje  wsparcie  psychologa,  który  podejmie  specjalistyczne
działania,  wspierające  proces  aktywizacji  zawodowej  uczestnika  projektu.  Ich
celem będzie  ustalenie optymalnej  ścieżki  zawodowej,  w tym w szczególności
w zakresie predyspozycji Uczestnika projektu oraz analiza jego obecnej sytuacji.
Analiza obejmować będzie takie elementy jak: radzenie sobie przez Uczestnika
w sytuacjach  trudnych,  motywacja  do  zmian,  analiza  zasobów  wewnętrznych
i  zewnętrznych  Uczestnika,  ponadto  ocenie  podlegać  będą  predyspozycje
osobowościowe  do  wykonywania  określonego  zawodu,  zbadane  zostaną
przyczyny  braku  pracy  itp.  W  zasadnych  przypadkach  psycholog  dokona
identyfikacji  obszarów  diagnozowanych  testami  psychologicznymi.  Zadaniem
psychologa  będzie  także  wsparcie  w  bieżącym  rozwiązywaniu  problemów/w
sytuacjach  kryzysowych,  zapewnienie  wsparcia  motywacyjnego  oraz  inne
działania  wynikające  z  bieżących  potrzeb  Uczestników.  Psycholog  będzie
aktywnie  współdziałał  z  doradcą  zawodowym  w  zakresie  wsparcia  procesu
decyzyjnego  uczestnika  projektu  oraz  wspierał  doradcę  zawodowego
w formowaniu informacji zwrotnej dla uczestnika projektu.
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2.2.2. Warsztat  -  W  ramach projektu uczestnik  skorzysta  z  grupowego  2-dniowego
warsztatu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji. Zajęcia
będą  realizowane  w  formie  warsztatowej,  m.in.  poprzez  odgrywanie  scenek,
sporządzanie  CV  z  gotowych  elementów  etc.  Każdemu  uczestnikowi  zostaną
zapewnione  materiały  dydaktyczne  i  zimny  bufet.  Czas  trwania  warsztatów:
4 godzin x 2 dni.

2.3. Wsparcie szkoleniowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji  
2.3.1. Uczestnik  weźmie  udział  w  wysokiej  jakości  wsparciu  szkoleniowym  o  profilu

określonym w IPD (uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji) w wymiarze
średnio 60- 80 godzin. 

2.3.2. Uczestnikom podczas szkoleń zostanie zagwarantowane:
2.3.2.1. stypendium szkoleniowe, 

2.3.2.2. zwrot  kosztów  dojazdu  (pod  warunkiem  zawnioskowania  przez
Uczestnika o zwrot kosztów), 

2.3.2.3. zwrot  kosztów  opieki  na  dzieckiem/  osobą  zależną  (pod  warunkiem
zawnioskowania przez Uczestnika o zwrot kosztów), 

2.3.2.4. serwis  kawowy,  gdy  szkolenie  realizowane  jest  minimum  4  godz.
lekcyjne /dzień, 

2.3.2.5. obiad,  gdy  szkolenie  realizowane  jest  minimum  6  godz.  lekcyjnych
/dzień, 

2.3.2.6. materiały dydaktyczne, 
2.3.2.7. ubrania ochronne jeśli są niezbędne do realizacji szkoleń

2.3.3. Po  zakończeniu  szkolenia  uczestnik  projektu  przystąpi  do  certyfikującego
egzaminu zewnętrznego. 

2.3.4. Jeżeli  jest  to  wymagane  przepisami  prawa,  uczestnik  zostanie  skierowany
na badania lekarskie, które potwierdzą możliwość udziału w szkoleniu.

2.3.5. Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia konieczne jest uczestnictwo
w minimum 80 % zajęć przewidzianych na danym kursie.

2.4. Pośrednictwo pracy:  
2.4.1. W  ramach  projektu  uczestnikowi  przysługuje  średnio  5-godzinne  wsparcie

ze strony pośrednika pracy.
2.4.2. Wsparcie będzie udzielone w formie indywidualnego kontaktu pośrednika pracy

z  uczestnikiem  projektu  w  celu  przedstawienia  propozycji  pracy  lub  stażu,
udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się uczestnika projektu,
udzielania informacji o targach i giełdach pracy.

2.4.3. Wsparcie  będzie  polegać  w szczególności  na  udzieleniu  uczestnikom  projektu
pomocy  w uzyskaniu   odpowiedniego  zatrudnienia,  pozyskiwania  ofert  pracy,
zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku
pracy, oferowanych przez pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zadań na
danym stanowisku, inicjowania i organizowania kontaktów uczestników projektu
z pracodawcami.

2.5. Staż zawodowy   jest formą wsparcia, która umożliwia uczestnikowi projektu zdobycie
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podstawowych  umiejętności  praktycznych  związanych  z  wykonywaną  pracą  oraz
doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia.

2.5.1. Okres  trwania  stażu  zawodowego  nie  może  być  krótszy  niż  3  miesiące  i  nie
powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.

2.5.2. Staże zawodowe przewidziane są dla minimum 15, maksymalnie 30 uczestników
projektu.

2.5.3. Dobór  miejsc  stażowych  nastąpi  zgodnie  z  IPD,  odbytymi  szkoleniami
zawodowymi oraz  zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców, z którymi
Wnioskodawca nawiązał współpracę, z uwzględnieniem niedyskryminacji z uwagi
na płeć.

2.5.4. Czas trwania stażu: zgodnie Indywidualny Planem Działania, jednak nie mniej niż
3 miesiące i nie więcej niż 6 miesięcy.

2.5.5. Każdy  staż  będzie  prowadzony  na  podstawie  indywidualnego  programu,
dopasowanego do Uczestnika Projektu.

2.5.6. W związku z uczestnictwem w stażu UP przysługiwać będzie:
2.5.6.1. Badanie lekarskie.

2.5.6.2. Stypendium  stażowe,  które  miesięcznie  wynosi  80%  wartości  netto
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2.5.6.3. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
2.5.6.4. Ubezpieczenie NNW.

2.5.6.5. Zwrot  kosztów  dojazdu  (pod  warunkiem  zawnioskowania  przez
Uczestnika o zwrot kosztów).

2.5.6.6. Zwrot  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną  (pod  warunkiem
zawnioskowania przez Uczestnika o zwrot kosztów).

2.5.6.7. Wymiar czasu odbywania stażu:
2.5.6.7.1. 40 godzin /tydzień i 8 godzin/dzień lub

2.5.6.7.2. 35  godzin/tydzień  i  7  godzin/dzień  w  przypadku  osób
z  niepełnosprawnością  ze  znacznym  lub  umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności.

2.5.6.8. Przebieg  stażu  i  szczegółowe  zasady  realizacji  będą  regulowały  zapisy
umowy  trójstronnej,  tj.  między  Uczestnikiem  Projektu,  Beneficjentem
i  firmą  przyjmującą  na  staż.  Umowa  określać  będzie  m.in.  prawa
i obowiązki Beneficjenta, firmy przyjmującej na staż i Uczestnika projektu
w związku z realizowanym stażem, a także cele i treści edukacyjne, zakres
obowiązków, warunki pracy, okres trwania stażu. 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 2

1. Uczestnik  Projektu  ma  prawo  do  skorzystania  z  bezpłatnego  wsparcia  oferowanego
w ramach Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik Projektu ma prawo do:

Strona 4 z 16
Projekt „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020



2.1. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych
2.2. otrzymania  serwisu  kawowego  (w  przypadku  zajęć  min.  4  godz.  lekcyjnych/dzień)

i obiadu  (w przypadku zajęć min. 6 godz. lekcyjnych/dzień),
2.3. otrzymania stypendium pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w § 7,
2.4. zwrotu  kosztów  dojazdów  i/lub  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną

na  warunkach  określonych  w  dokumencie  „Procedura  zwrotu  kosztów  dojazdu”
i „Procedura zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną”.

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
3.1. przestrzegania  zapisów  niniejszego  Regulaminu  oraz  zapisów  umów/  deklaracji/

oświadczeń podpisanych w trakcie uczestnictwa w projekcie,
3.2. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
3.3. rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzącego zajęcia,
3.4. potwierdzania  uczestnictwa  w  zajęciach  każdorazowo  poprzez  złożenie  podpisu

na liście obecności,
3.5. poddawania się monitoringowi i ewaluacji zgodnie z zasadami, o których mowa w §8,
3.6. w przypadku niewywiązania się Uczestnika Projektu ze zobowiązania o przekazaniu kopii:

umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zaświadczenia z CEiDG o podjęciu działalności
gospodarczej  wraz  z  dowodem  opłaconych  składek  ZUS  lub  oświadczenia  o  braku
podjęcia  zatrudnienia  w terminie  do  90  dni  po  zakończeniu  udziału  w  Projekcie)
Organizator  Projektu  może  przenieść  na  Uczestnika  kary  nałożone  przez  Instytucję
Pośredniczącą, wynikające z niezrealizowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej,

3.7. uczestnictwa w spotkaniu z doradcą zawodowym mającym na celu identyfikację potrzeb
i  diagnozowanie  możliwości  doskonalenia  zawodowego  oraz  w  poradnictwie
zawodowym. Uczestnik projektu może jednokrotnie najpóźniej co najmniej 24 godziny
przed planowanym terminem wsparcia indywidualnego wnioskować o zmianę terminu
wsparcia  zaplanowanego  w  projekcie.  We  wskazanej  sytuacji  Beneficjent  wyznacza
nowy termin wsparcia indywidualnego zaplanowanego w ramach projektu,

3.8. w  przypadku  nieobecności,  niezwłocznego  poinformowania  zespołu  projektu
o  absencji  oraz  przedstawienia  w  terminie  do  5  dni  stosownych  dokumentów.
W  przypadku  nieobecności  spowodowanej  chorobą  lub  problemami  zdrowotnymi,
Uczestnik  Projektu  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  Biura  Projektu  zwolnienia
lekarskiego.  W  pozostałych  przypadkach  uczestnik  poproszony  zostanie  o  złożenie
stosownego oświadczenia.

3.9. W przypadku nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestnik szkolenia zobowiązany
jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych
zajęć. Wymagana minimalna frekwencja to 80% odbytych zajęć zaplanowanych zgodnie
z IPD

3.10. uczestnictwa w zajęciach indywidualnych z zachowaniem 100% obecności.
3.11. przekazania  informacji  o  statusie  na  rynku  pracy  po  zakończeniu  udziału

w projekcie, tj. 
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3.11.1. W  terminie  4  tygodni  po  zakończeniu  udziału  w  projekcie   przekazać
Organizatorowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy (pracujący1,
bezrobotny,  bierny  zawodowo)  oraz  informacje  na  temat  udziału  w
kształceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskaniu  kwalifikacji  lub  nabyciu
kompetencji,  podjęciu  nauki  w  formach  szkolnych  lub  otrzymaniu
zwrotnych  lub  bezzwrotnych  środków  na  podjęcie  działalności
gospodarczej z EFS (w innych projektach EFS);

3.11.2. W terminie  90 dni  kalendarzowych od zakończenia  udziału  w projekcie  
przekazać Organizatorowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy
(pracujący2, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz przekazać informacje na
temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji  lub
nabyciu kompetencji, podjęciu nauki w formach szkolnych lub otrzymaniu
zwrotnych  lub  bezzwrotnych  środków  na  podjęcie  działalności
gospodarczej z EFS (w innych projektach EFS);

4. Skreślenie Uczestnika Projektu z jego winy może wiązać się z konsekwencjami finansowymi
w  postaci  zwrotu  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Projektodawcę  kosztów
poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie.

§ 3
1. Organizator Projektu ma prawo do:

1.1. przetwarzania  danych osobowych  zgodnie  z  podpisanym formularzem zgłoszeniowym
do udziału w projekcie oraz oświadczeniem pn. Obowiązek informacyjny realizowany
w związku z art.  13 i  art.  14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679,

1.2. skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników, jeśli  opuścił on ponad 20 % danego
rodzaju  zajęć  grupowych  i/lub  nie  stawił  się  na  kolejny  termin  spotkania
indywidualnego (wymagana jest 100% obecność na spotkaniach indywidualnych) i nie
przedstawił stosownych dokumentów usprawiedliwiających tę nieobecność,

1.3. skreślenia uczestnika Projektu z listy uczestników, w przypadku naruszenia przez niego
niniejszego  Regulaminu  oraz  zasad  współżycia  społecznego,  w  szczególności
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika Projektu, nauczyciela,
trenera  lub  pracownika  Biura  Projektu,  udowodnionego  aktu  kradzieży  lub
szczególnego wandalizmu.

2. Organizator Projektu zobowiązuje się do:

1 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie:
 zatrudnienia   

o kopię  umowy  o  pracę  lub  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  (z  uwzględnieniem  okresu
zatrudnienia i wymiaru etatu)

o kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu
 działalności gospodarczej  

o wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub
dowód  opłacenia  należnych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zaświadczenie
wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy
itp.

2 jw
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2.1. poinformowania  wszystkich  zainteresowanych  udziałem  w  Projekcie,  że  jest
on  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny
rynek  pracy,  Działanie  6.2  Aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy
niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,

2.2. przestrzegania zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-
tce – tego szukam!”,

2.3. zapewnienia zaplecza dydaktycznego do realizacji wsparcia,

2.4. zapewnienia wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego,
2.5. zwrotu  kosztów  dojazdów  i/lub  kosztów  opieki  nad  dzieckiem/osobą  zależną

na warunkach określonych zgodnie  z zapisami  „Procedury zwrotu kosztów dojazdu”
i „Procedury zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną”

§ 4

1. Wypłata  i  rozliczanie  świadczeń  pieniężnych  następować  będzie  na  rachunek  bankowy
wskazany  przez  Uczestnika  na  podstawie  stosownego  oświadczenia  o  nr  rachunku
bankowego.

2. Uczestnikowi z tytułu udziału w projekcie przysługuje: stypendium szkoleniowe - za udział
w szkoleniu, stypendium stażowe - za udział w stażu, dodatkowo Uczestnik może ubiegać
się o zwrot kosztów za dojazd i/lub zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną za
udział wg zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje
po 30-tce – tego szukam!”.

3. Powyższe  świadczenia  finansowe  wypłacane  będą  na  podstawie  przedłożonych  przez
Uczestnika  projektu  dokumentów  wg  zasad  określonych  w  Regulaminie  uczestnictwa
w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”.

III. ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE ORAZ ZMIANY UMOWY
§ 5

1. W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie  przed  jego  rozpoczęciem,  Uczestnik
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora osobiście,
pisemnie lub elektronicznie (e-mail).

2. Rezygnacja z udziału w projekcie i szkoleniu przez Uczestnika jest możliwa:
2.1. bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów   w przypadku rażącego naruszenia

przez Beneficjenta postanowień Regulaminu,
2.2. bez zwrotu kosztów   w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z istotnych przyczyn

niezależnych od uczestnika projektu, o ile Beneficjent uzna wskazane przez uczestnika
projektu przyczyny za niezależne od niego i istotne,

2.3. ze zwrotem kosztów   uczestnictwa w projekcie w każdym czasie bez podania przyczyny
odpowiadających równowartości kosztów poniesionych przez Organizatora;

2.4. ze zwrotem kosztów   uczestnictwa w projekcie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
lub  przez  niego  zawinionych  odpowiadających  równowartości  kosztów  poniesionych
przez Organizatora;

2.5. ze     zwrotem     kosztów   uczestnictwa w projekcie w przypadku podjęcia zatrudnienia lub
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podjęcia  działalności  gospodarczej  odpowiadających  równowartości  kosztów
poniesionych przez Organizatora z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

3. W przypadku rezygnacji  o  której  mowa w pkt.  2  Uczestnik  nie  później  niż  7  dni  od dnia
rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  przedstawi  stosowne  pisemne  oświadczenie  dotyczące
przyczyn rezygnacji, a w przypadku podjęcia zatrudnienia dodatkowo zaświadczenia z zakładu
pracy, w którym podjął zatrudnienie.

4. Przyczyny  niezależne  od  Uczestnika,  o  których  mowa w pkt.  2b  mogą  wynikać  wyłącznie
z przyczyn zdrowotnych (przewlekła choroba) lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą
być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

5. Organizator  ma prawo do dochodzenia zwrotu kwoty,  o której  mowa w pkt.  2 na drodze
postępowania sądowego

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  skreślenia  Uczestnika  Projektu  z  listy  Uczestników
w przypadku naruszenia przez niego zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie, niniejszej
umowy oraz zasad współżycia społecznego stosując sankcje wymienione w pkt. 2.

§ 6

1. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
stosując sankcje, o których mowa w § 5 pkt. 2 w przypadkach:

1.1. opuszczenia przez Uczestnika więcej niż 20% godzin zajęć grupowych i/lub nie stawienia
się  na  kolejny  termin  spotkania  indywidualnego  (wymagana  jest  100%  obecność
na spotkaniach indywidualnych;

1.2. niewypełnienia  bez  usprawiedliwienia  przez  Uczestnika  jednego  z  zobowiązań
wskazanych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, i po otrzymaniu przez Uczestnika
pisemnego upomnienia nie wykona tego zobowiązania lub nie przedstawi w okresie
14 dni stosownych wyjaśnień;

1.3. przedstawienia przez Uczestnika fałszywego lub niepełnego oświadczenia w celu
uzyskania wsparcia przewidzianego w projekcie,

1.4. rażącego  naruszenia  przez  Uczestnika  porządku  organizacyjnego  podczas  udzielanego
wsparcia;

1.5. przerwania przez Uczestnika odbywania wsparcia;

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
niezależnie  od  okoliczności  opisanych  w  ust.  1  bez  konsekwencji  dla  Uczestnika  
w przypadkach:
2.1. rozwiązania umowy z wykonawcą, instytucją szkoleniową;

2.2. braku wymaganej liczby Uczestników;
2.3. rozwiązania umowy o dofinansowanie z Organizatorem przez Wojewódzki Urząd Pracy

w Zielonej Górze.

§ 7
1. Umowa niniejsza wygasa w przypadku:

1.1. nierozpoczęcia wsparcia przez Organizatora,
1.2. spełnienia przez strony wszystkich postanowień umowy.
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§ 8

Wszelkie zmiany warunków i uzupełniania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu
pod rygorem nieważności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
Rozstrzygnięcia  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod
orzecznictwo sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1. odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. inne  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  prawne  w  tym  posiłkowo  odpowiednie
postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn.  zm.)  oraz  obowiązujące  przepisy  Prawa
Europejskiego i Prawa Krajowego;

3.  Kodeksu Cywilnego
§ 11

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia:
1.1. zakończenia  udziału  w  projekcie;  zakończenie  udziału  w  projekcie  to  zakończenie

uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika
w ramach projektu EFS lecz nie później niż do dnia zakończenia projektu tj.  31.01.2023
r.;

1.2. podjęcia  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej3,  niemniej  dopuszcza  się
kontynuowanie udziału w projekcie np. dokończenia udziału w szkoleniu finansowanym
w ramach projektu, w takim przypadku datą zakończenia udziału w projekcie będzie
data zakończenia udziału w szkoleniu, lecz nie później niż do dnia zakończenia projektu
tj.  31.01.2023 r.;

1.3. ostatecznej i prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy uczestników zgodnie z zapisami  
§ 6;

1.4. pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 2.
2. Ewentualne  zmiany  terminów  realizacji  Projektu  w  tym  terminu  zakończenia  projektu

o którym mowa w ust.  1 będą ogłaszane na stronie internetowej Projektu i nie wymagają
zmiany Umowy. 

3 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie:
 zatrudnienia   

o kopię  umowy  o  pracę  lub  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  (z  uwzględnieniem  okresu
zatrudnienia i wymiaru etatu)

o kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu
 działalności gospodarczej  

wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub dowód opłacenia
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np.
ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy itp.
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3. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej strony.

......................…...................................... ..........................................................
Podpis Organizatora Czytelny podpis Uczestnika

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oświadczenie uczestnika projektu – sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie
(załącznik nr 1 do umowy o udział w projekcie).

2. Oświadczenie uczestnika projektu – zobowiązanie do przekazania informacji po zakończeniu
uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do umowy o udział w projekcie).

3. Oświadczenie  o  numerze  rachunku  bankowego  (załącznik  nr  3 do  umowy  o  udział
w projekcie).

4. Oświadczenie uczestnika projektu - obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13
i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (załącznik nr 4 do
umowy o udział w projekcie).

5. W przypadku osób biernych zawodowo   – zaświadczenie z ZUS 4 (jeśli przedłożone na etapie
rekrutacji  zaświadczenie  jest  starsze  niż  30  dni)  obejmujące  dane  dotyczące  zgłoszenia
i okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także przerw w opłacaniu składek, które
potwierdzi brak odprowadzenia składek w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej
pracy zarobkowej.

4 O zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7. Wzór wniosku dostępny
jest m.in. na stronie internetowej ZUS. Zaświadczenie nie może być starsze niż 30 dni.
UWAGA! jeśli  zaświadczenie  z  ZUS złożone na etapie  rekrutacji  jest  starsze  niż  30 dni  Kandydat musi
przedłożyć nowe zaświadczenie – czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi nawet 14 dni. 
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Załącznik nr 1 do Umowy o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
– sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….……….………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że 
1. W  związku  z  chęcią  przystąpienia  do  projektu  pn.  „„Nowe  kwalifikacje  po  30-tce  –  tego

szukam!”  oświadczam,  iż  dane  przedstawione  przeze  mnie  na  etapie  rekrutacji,  tj.
w Formularzu rekrutacyjnym:

[  ] nie uległy zmianie i są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
[  ] uległy zmianie5 w następującym zakresie

Lp.

PUNKT Z
FORMULARZA

REKRUTACYJNEGO,
 KTÓRY ULEGNIE

ZMIANIE

PIERWOTNA TREŚĆ Z
FORMULARZA

REKRUTACYJNEGO
NOWE TREŚĆ PO ZMIANIE

1.

2.

3.

4.

5.

2. Samodzielnie,  z  własnej  inicjatywy zgłaszam chęć  udziału  w projekcie  „Nowe kwalifikacje
po  30-tce  –  tego  szukam!”   nr  RPLB.06.02.00-08-0048/20,  realizowanym  na  terenie
województwa  lubuskiego  i  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  –  Lubuskie  2020;
Oś  Priorytetowa  6  Regionalny  rynek  pracy,  Działanie  6.2  Aktywizacja  zawodowa  osób
pozostających  bez  pracy  niezarejestrowanych  w  powiatowych  urzędach  pracy.  Projekt
realizowany  jest  przez  Profiteo  Group  Jarosław  Nieradka  w  partnerstwie
z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.

5 w przypadku gdy dane uległy zmianie prosimy o uzupełnienie tabeli  i  wskazanie danych które uległy
zmianie
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3. Zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce –
tego szukam!” i zgodnie z jego wymogami jestem uprawniony/a do udziału w ww. projekcie.
Akceptuję  warunki  regulaminu  i  zobowiązuję  się  do  ich  przestrzegania.  Jednocześnie
zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Beneficjenta  Projektu  o  wszystkich
zmianach  danych  zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  (dane  uczestnika,  dane
kontaktowe, status).

4. Zostałam/em poinformowany, że  uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  realizowanym  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Lubuskie  2020,  Oś  Priorytetowa  6  Regionalny  rynek  pracy,  Działanie
6.2  Aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  niezarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy.

5. Spełniam łącznie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie pn.: „Nowe
kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!", tj.

a. jest osobą fizyczną bierną zawodowo w wieku 30 lat lub więcej,
b. jest osobą zamieszkującą (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie lubuskim,
c. jest osobą z niskimi kwalifikacjami (do ISCED 3 włącznie).
d. nie jestem osobą wykluczoną z udziału w projekcie tj.:

i. osobą bezrobotną zarejestrowaną i niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie
Pracy;

ii. osobą pracującą i/lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w tym
posiadający zawieszoną działalność gospodarczą);

iii. osobą będącą  równocześnie uczestnikiem innych projektów, których celem jest
przywrócenie  ich  na  rynek  pracy,  mające  zbieżny  zakres  wsparcia  i  te  same
założenia.

6. W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”
nr RPLB.06.02.00-08-0048/20, oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji
zawodowej  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn.  „Nowe kwalifikacje
po 30-tce  –  tego szukam!”  nr  projektu  RPLB.06.02.00-08-0048/20,  nie  będę  uczestniczyć
w  innym  projekcie  aktywizacji  zawodowej  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

7. Jestem  świadomy/-a  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  nierzetelnych  pisemnych
oświadczeń,  jak  również  podrobionych,  przerobionych  poświadczających  nieprawdę  lub
nierzetelnych  dokumentów,  o  którym  mowa  z  art.  297  ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997  r.
Kodeksu  karnego.  Oświadczam,  że  przedstawione  przeze  mnie  informacje  są  zgodne  ze
stanem faktycznym i są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą
podlegać  weryfikacji  przez  upoważnione  instytucje  na  podstawie  krajowych  rejestrów
(np.  rejestru  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  rejestru  Powiatowego Urzędu  Pracy)  pod
względem ich zgodności z prawdą.

………………………………………………………        …………………..………………………………….. 
Data z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia                             Czytelny podpis Uczestnika
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Załącznik nr 2 do Umowy o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
– zobowiązanie do przekazania informacji po zakończeniu uczestnictwa w projekcie

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko): ………………………………………………………………………….………….

w związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”
oświadczam, że zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:

−    w  terminie  do  4  tygodni  od  dnia  zakończenia  udziału  w  projekcie  ,  przekazać
Organizatorowi  Profiteo Group Jarosław Nieradka, z siedzibą w Zielonej Górze (65-211),
ul. Ceglana 25/1, informację i dane (w tym kopie dokumentów) dotyczące mojej sytuacji
na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:

a) mojego statusu na rynku pracy (pracujący6, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz 
b) informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji

lub  nabyciu  kompetencji,  podjęciu  nauki  w  formach  szkolnych  lub  otrzymaniu
zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z EFS
(w innych projektach EFS)

−    w  terminie  90  dni  od  momentu  zakończenia  udziału  w  projekcie  ,  przekazać
Organizatorowi  Profiteo Group Jarosław Nieradka, z siedzibą w Zielonej Górze (65-211),
ul. Ceglana 25/1, informację i dane (w tym kopie dokumentów) dotyczące mojej sytuacji
na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:

a) mojego statusu na rynku pracy (pracujący7, bezrobotny, bierny zawodowo) oraz 
b) informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji

lub  nabyciu  kompetencji,  podjęciu  nauki  w  formach  szkolnych  lub  otrzymaniu
zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z EFS
(w innych projektach EFS).

………………………………………………………        …………………..………………………………….. 
Data z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia                             Czytelny podpis Uczestnika

6 Należy przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego podjęcie:
 zatrudnienia   

o kopię  umowy  o  pracę  lub  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  (z  uwzględnieniem  okresu
zatrudnienia i wymiaru etatu)

o kopię umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub zaświadczenia o zatrudnieniu
 działalności gospodarczej  

o wydruk z CEIDG potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub
dowód  opłacenia  należnych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zaświadczenie
wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy
itp.

7 jw
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Załącznik nr 3 do Umowy o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO
do celów projektowych

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….……….………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

W związku z uczestnictwem w ramach projektu  pt.: „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego 
szukam!” proszę  o wypłatę środków finansowych na konto bankowe nr

w banku (nazwa banku)…………………………………………………………………………………………………………………

którego właścicielem jest (wypełnić jeśli właścicielem rachunku bankowego nie jest Uczestnik):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ulica, nr domu

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
kod pocztowy, miejscowość

Jednocześnie  oświadczam,  że  nie  będę  rościł/a  żadnych  żądań  pod  adresem  Profiteo  Group
Jarosław Nieradka w przypadku, kiedy wskazany właściciel  konta nie przekaże mi przelanych
przez  Profiteo Group Jarosław Nieradka środków lub przekaże mi niepełną ich kwotę uznając,
że Profiteo Group Jarosław Nieradka wywiązała się ze swojej części umowy.

………………………………………………………        …………………..………………………………….. 
Data z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia                             Czytelny podpis Uczestnika
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Załącznik nr 4 do Umowy o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!”
oświadczam,  że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Minister  właściwy  ds.  Rozwoju
Regionalnego, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art.  9 ust.  2 lit.  g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie
2020  w odniesieniu  do  zbioru  pn.  Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający
realizację programów operacyjnych na podstawie:

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,

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,

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

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.

3. Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  projektu  „Nowe
kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” w szczególności potwierdzenia Kwalifikowalności
wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu
i sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno-promocyjnych  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu
projekt  -  Profiteo  Group  Jarosław  Nieradka  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (65-211),
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ul. Ceglana 25/1 oraz partnera Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie (70-412), al. Niepodległości 22 i podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą  w realizacji  projektu pn.  „Nowe kwalifikacje  po 30-tce  –  tego szukam!”.
Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe
mogą  zostać  również  powierzone  specjalistycznym  firmom,  realizującym  na  zlecenie
Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO -Lubuskie 2020.

5. Podanie  danych  jest  warunkiem koniecznym do otrzymania  wsparcia,  a  odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. 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.

7. Moje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu

Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres

poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty biuro@profiteogroup.pl
11. Mam prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.
12. Mam  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania.

………………………………………..……………………        …………………..………………………………….. 
               Miejscowość i Data                             Czytelny podpis Uczestnika
  z dnia udziału w pierwszym dniu wsparcia
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