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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu „Level Up” 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LEVEL UP” 
 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………………….. pomiędzy: 
BYDGOSKIM PARKIEM PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNYM SP. Z O.O., ul. Bydgoskich 
Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, NIP 9532493887, REGON 340011279, KRS 0000237714, 
kapitał zakładowy 85 031 000 zł,  
zwanym dalej „Organizatorem”, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….., 
a 
Panią/Panem ………………………………………………………………..…………., zamieszkałą/ym 
w …………………………………………... przy ul. …………………………..…………………………………, 
nr domu…………, nr lokalu…………,  kod pocztowy …….…-………… ,poczta………………………….,  pesel 
………………………………………, zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu. 
 
Organizator i Uczestnik Projektu zwani są dalej łącznie Stronami, osobno zaś każde z nich 
Stroną. 
Organizator oświadcza, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy 
Działanie Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 8.2.2 
Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarł 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu (Instytucją Pośredniczącą), w dniu 12.12.2019r.  
umowę nr RPKP.08.02.02-04-0196/19-00 o dofinansowanie projektu „LEVEL UP” zwanego dalej 
Projektem. 
Strony postanawiają:  

§ 1  
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w ramach 
Projektu „LEVEL UP” (nr RPKP.08.02.02-04-0196/19), zwanego dalej „Projektem”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Poddziałanie 8.2.2. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że spełnia wymogi kwalifikowania się do udziału w Projekcie 
oraz akceptuje postanowienia Regulaminu Projektu „LEVEL UP”. 
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§ 2  

Obowiązki Uczestnika projektu 
 
1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

1) aktywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia, w tym podpisywania 
karty usług doradczych oraz podjęcia udziału w formie wsparcia ustalonej 
w Indywidualnym Planie Działania, 

2) wypełnienia dokumentów niezbędnych do utworzenia Indywidualnego Planu Działania, 
3) informowania Organizatora o ewentualnej poprawie warunków pracy i płacy w trakcie 

trwania Projektu, 
4) poddania się kontroli sprawowanej przez Organizatora w okresie obowiązywania 

Umowy, w szczególności do udostępnienia: 
a) dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów uczestnictwa w Projekcie 
zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, 
b) dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy); 
c) dokumentu poświadczającego osiągnięcie poziomu wykształcenia wskazanego 
w Formularzu. 

5) poddania się kontroli, o której mowa w ustępie dokonywanej przez Instytucję 
Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty wskazane przez Organizatora, 

6) w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekazania Beneficjentowi 
danych dotyczących statusu Uczestnika na rynku pracy oraz informacji na temat udziału 
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

7) w ciągu 90 dni kalendarzowych po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia 
danych dotyczące statusu Uczestnika na rynku pracy; 

8) regularnego sprawdzania skrzynki e-mail – co najmniej 1 raz dziennie w dni robocze. 
§ 3  

Obowiązki Organizatora  
1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi wsparcia w postaci indywidualnych 

spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4x45 minut). 
2. Organizator zapewnia, że usługi będą świadczone przez odpowiednio wykwalifikowanego 

doradcę zawodowego. 
3. Harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem a Doradcą. 
4. Potwierdzenie aktywnego uczestnictwa w spotkaniach stanowi podpis uczestnika i doradcy 

na karcie usług doradczych oraz sporządzenie Indywidualnego Planu Działania. 
5. Organizator zobowiązuje się do udzielenia dalszego wsparcia, ustalonego w Indywidualnym 

Planie Działania, pod warunkiem spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych 
w regulaminie obejmującym wnioskowaną formę wsparcia. 
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§ 4  
Okres obowiązywania Umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia do dnia zakończenia udziału 
w Projekcie nie dłużej niż do zakończenia realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem Projektu. 

§ 5 
 Rozwiązanie Umowy 

1. Organizator może odstąpić od Umowy w przypadku nienależytego wykonywania 
postanowień Umowy lub naruszenia postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
przez Uczestnika Projektu.  

2. Uczestnik Projektu może odstąpić od Umowy, bez konieczności zwrotu kosztu udziału 
w Projekcie, poniesionego przez Organizatora, a tym samym zrezygnować z uczestnictwa 
w Projekcie wyłącznie z uzasadnionych przyczyn. 

 
§ 6 

 Korespondencja 
1. Strony ustalają adresy korespondencyjne  do doręczeń dla celów związanych z Umową: 

1) Organizator: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., ul. Bydgoskich 
Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz 

2) Uczestnik Projektu:……………….…………………………………………………… 
2. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o zmianie adresu 

do doręczeń. 
§ 7  

Postanowienia końcowe 
1. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej Umowy pod rygorem 

nieważności wymagają formy pisemnej. 
2. Wszelkie zmiany i modyfikacje treści niniejszej Umowy bądź odstąpienie od któregokolwiek 

z postanowień, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, a wszelkie dokumenty 
wprowadzające zmiany powinny być podpisane przez obie Strony. Natomiast zmiany 
dotyczące aktualizacji danych osobowych nie wymagają obustronnej akceptacji,  
tylko przedłożenia przez Uczestnika projektu zaktualizowanego załącznika nr 2 do 
niniejszej Umowy.  

3. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie, niewykonanie przez jedną ze Stron 
któregokolwiek z praw wynikających z niniejszej Umowy, bądź niedochodzenie ścisłego 
przestrzegania postanowień, warunków oraz zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie 
przez drugą Stronę, nie stanowi rezygnacji z danego warunku, zobowiązania lub prawa. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub zastosowanie któregokolwiek 
z nich do jednej ze Strony okaże się nieważne, fakt ten pozostanie bez skutku 
dla pozostałych postanowień Umowy oraz zastosowania takiego postanowienia do innych 
Stron. 
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5. Wszelkie spory, które mogą wynikać z niniejszej Umowy lub w związku z nią, Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. Niniejsza Umowa podlega, została sporządzona i będzie realizowana zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu 
cywilnego. 

8. Na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.) Bydgoski Park 
Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

9. Niniejsza Umowa została zawarta w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla  każdej ze Stron, w języku polskim, z których każdy będzie stanowił oryginał, a wszystkie 
razem będą stanowiły jeden i ten sam dokument.  

 
§ 9  

Załączniki 
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część: 
Załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych  
Załącznik nr 2: Dane osobowe Uczestnika Projektu przekazane do przetwarzania  
Załącznik nr 3: Regulamin Projektu „LEVEL UP” z wypełnionymi załącznikami 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu rekrutacyjnym, jak również załączonych 
do niego oświadczeniach/zaświadczeniach są aktualne również na dzień rozpoczęcia udziału 
w projekcie, tj. na dzień podpisania niniejszej Umowy. 
 
 
 
 
 
…………………………………….        ……………………………………. 
Podpis Organizatora      Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „LEVEL UP” (nr RPKP.08.02.02-04-0196/19) przyjmuję  
do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego 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, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych).  

2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 
ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 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 z późn. zm.),  

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 2018 r. poz. 
1431 z późn. zm.),  

d. Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia Instytucji 
Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 
dnia 26 sierpnia 2015 r. (z późn. 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 
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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 z późn. zm.),  

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 2018 r. poz. 
1431 z późn. 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. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 
2014 r., s.1),  

e. Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia Instytucji 
Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 
dnia 26 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.).  

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „LEVEL UP” (nr 
RPKP.08.02.02-04-0196/19), w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.  

4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt 
– Bydgoskiemu Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu Sp. z o.o., ul. Bydgoskich 
Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz.  

5) Moje dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 
przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 
administracyjnych.  

6) Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.  

7) 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.  

8) W terminie 90 dni kalendarzowych po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy.  

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

10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

11) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia 
archiwizowania dokumentacji.  

12) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej:  
1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych,  
2) iod@wup.torun.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  
3) lub adres poczty biuro@bppt.pl.  
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13) Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub 
przenoszenia tych danych.  

14) Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

15) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić 
usunięcia moich danych osobowych.  

  

   

Bydgoszcz, ……………………………………                          ……..…………………………… 

  MIEJSCOWOŚĆ I DATA       CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  
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   Załącznik nr 2: Zakres przekazanych do przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe Uczestnika Projektu przekazane do przetwarzania 

Lp. Nazwa Wartość  

D
an

e 
u

cz
es

tn
ik

a 
 

1 Imię  
2 Nazwisko  
3 Płeć    
4 Wiek w chwili 

przystępowania do 
projektu   

 

5 PESEL  
6 Nazwa instytucji     
7 Wykształcenie    

D
an

e 
ko

nt
a

kt
ow

e 
 

8 Kraj  
9 Województwo  
10 Powiat  
11 Gmina  
12 Miejscowość  
13 Kod pocztowy    
14 Ulica  
15 Nr domu    
16 Nr lokalu    
17 Obszar wg stopnia 

urbanizacji 
(DEGURBA)   

 

18 Telefon kontaktowy    
19 Adres poczty 

elektronicznej (e-mail)   
 

D
an

e 
do

da
tk

ow
e 

20 Status osoby na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia do 
projektu  
 

osoba pracująca  
 

 w tym  
 

 osoba pracująca w administracji rządowej   
 osoba pracująca w administracji 

samorządowej   
 inne   
 osoba pracująca w MŚP   
 osoba pracująca w organizacji 

pozarządowej   
 osoba prowadząca działalność na własny 

rachunek   
 osoba pracująca w dużym 

przedsiębiorstwie   
 21 Wykonywany zawód   inny 

 instruktor praktycznej nauki zawodu   
 nauczyciel kształcenia ogólnego  
  nauczyciel wychowania przedszkolnego 
   nauczyciel kształcenia zawodowego   
 pracownik instytucji systemu ochrony 

zdrowia   
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 kluczowy pracownik instytucji pomocy i 
integracji społecznej   

 pracownik instytucji rynku pracy   
 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego   
 pracownik instytucji systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej   
 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej   
 pracownik poradni psychologiczno-

pedagogicznej   
 rolnik 

   
22 

Zatrudniony w     

 23 Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu [można 
zaznaczyć kilka 
kategorii]  

osoba należąca do 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia  

 

osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań  

 

osoba z 
niepełnosprawnościami   

 

osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej 
niż wymienione powyżej) 
[uwaga: należy zaznaczyć 
w przypadku 
przynależności do którejś z 
kategorii:   
• osoby z obszarów 
wiejskich  
• osoby bezdomne lub 
dotknięte wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań  
• osoby z wykształceniem 
na poziomie poniżej 
podstawowego  
• byli więźniowe  
• narkomani]  

 

    

 

Bydgoszcz, …………………………………..          ………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA    CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 


