
 
 
 
 
 
 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „e-Senior” realizowanego przez Stowarzyszenie  

Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej EUROPA Edukacja – Rozwój – Praca - 

Aktywnośd, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok - realizowanego przy wsparciu finansowym 

Prezydenta Miasta Białystok. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. dane osobowe moje będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia 
i obsługi Projektu 

2. dane osobowe  moje mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu 
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadao związanych z monitoringiem i 
sprawozdawczością w ramach projektu  

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu 

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia           
 

Oświadczam, iż opłacę częściowy koszt uczestnictwa w projekcie w wysokości 15 zł/osobę. 

 

 
 

 miejscowośd, data                                                                                            czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 

 

           

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Oświadczenie 

Akceptuję zasady projektu „e-Senior” określone w Regulaminie Projektu realizowanego przez 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej EUROPA Edukacja – Rozwój –

Praca - Aktywnośd, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok.  

Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Prezydenta Miasta Białystok 

w związku, z tym zobowiązuję się do: 

1. 100% obecności na zajęciach w ramach projektu  
2. przestrzegania Regulaminu Projektu 
3. podpisywania listy obecności na zajęciach 
4. uczestnictwa w badaniach ankietowych realizowanych w ramach projektu 
5.  udziału w badaniu ewaluacyjnym oceniającym odroczone efekty projektu (poprzez 

wypełnienie ankiety oceny projektu )         
 

 
 

        miejscowośd, data                                                                           czytelny podpis uczestnika  

 

 
W ramach projektu proponujemy szkolenia: 

 Kurs obsługi komputera oraz Internetu – 32 godz. na grupę 
 sporządzanie dokumentów w edytorze tekstu MS Word 
 wysyłanie listów elektronicznych,  
 przeglądanie stron internetowych 
 konfiguracja i obsługa Skype 
 poruszanie się po wirtualnym świecie 
 Wszystkim uczestnikom zapewniamy: 
 wykwalifikowaną kadrę trenerów 
 32 godziny szkoleniowe na osobę 
 szkolenie realizowane w Białymstoku  
 zajęcia w godzinach popołudniowych 
 grupy szkoleniowe 8-mio osobowe 
 profesjonalne materiały dydaktyczne 
 poczęstunek w czasie przerw 
 certyfikaty na zakooczenie szkoleo 
 przyjemną atmosferę podczas zajęd 
 nową atrakcyjną wiedzę  


