Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18

.....................................................................................................
imię i nazwisko małżonka Wnioskodawcy
.......................................................................................................
adres zamieszkania małżonka Wnioskodawcy
........................................................................................................
PESEL małżonka Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY1 O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ORAZ USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… (imię i nazwisko małżonka) oświadczam,
że jako małżonek Wnioskodawcy …………………………………………..………….. (imię i nazwisko Wnioskodawcy)
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą/ będącego wspólnikiem spółki cywilnej pod nazwą2
……………………………………………..……………………………………………………. wyrażam zgodę na:
1)

2)

zawarcie
przez
mojego
małżonka
umowy
o
dofinansowanie
projektu
pt.
…………………….…………………………………………………………………………………………………,
nr projektu……………………………………..……….. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Osi
Priorytetowej
………………………...
………………………………………………………..…………………………………………………………oraz
na
ustanowienie
zabezpieczenia
prawidłowej
realizacji
w/w
umowy
w
3
formie ………………………………………………………………………….……………………………………

.…………...........................................................................
(data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy)

Potwierdzam własnoręczność podpisu
………….……………………………………………..
(data i czytelny podpis pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości)4

Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim, bez ustanowionej rozdzielności majątkowej
Niewłaściwe należy wykreślić
3 Proszę uzupełnić formę zabezpieczenia zgodnie z umową o dofinansowanie
4 Złożenie podpisu następuje w obecności pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości lub w obecności notariusza
(w takim przypadku konieczne jest przedłożenie oświadczenia wraz z notarialnym poświadczeniem złożenia podpisu)
1
2

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Ja niżej podpisany….……………………………………………….(imię i nazwisko małżonka Wnioskodawcy)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pt.……………………………………………………………….,
nr projektu……………………………………..……….. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922).
Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pełniące funkcję
Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,
2) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia przez Wnioskodawcę umowy
o dofinansowanie projektu oraz ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

.…………...........................................................................
(data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy)

Potwierdzam własnoręczność podpisu
………….……………………………………………..
(data i czytelny podpis pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości)1

Złożenie podpisu następuje w obecności pracownika Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości lub w obecności notariusza
(w takim przypadku konieczne jest przedłożenie oświadczenia wraz z notarialnym poświadczeniem złożenia podpisu
1

