Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminach Czarnków, Lubasz , Drawsko , Miasteczko
Krajeńskie, Piła”

Oświadczenie o reprezentacji gospodarstwa domowego
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko przedstawiciela gospodarstwa domowego)

zamieszkały(a)………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica , nr domu, nr mieszkania, poczta)

legitymujący(a) się dowodem osobistym (seria i nr )………………………………………....…………………………...

PESEL …………………………………………………
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.*
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*Zgodnie z definicją GUS – gospodarstwo domowe to: ”zespół osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się .Gospodarstwo domowe
wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach – bez obiektów zbiorowego
zakwaterowania. Gospodarstwa dzielimy na jednoosobowe i wieloosobowe, a także rodzinni
nierodzinne”
Jednocześnie oświadczam, że członkiem mojej rodziny JEST / NIE JEST (niepotrzebne skreślić) osoba
legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
W rodzinie JEST / NIE MA (niepotrzebne skreślić) dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
135 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich na potrzeby
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko
Krajeńskie, Piła”.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
Karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./ potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

………………………………………….
(czytelny podpis przedstawiciela gosp. dom.)
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