
 

 

 

 

Imię i nazwisko małżonka/i: …………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

Pesel: …………………………………………………………………………. 

Nr dowodu osobistego: …………………………………………………………………………. 

 

 

ZGODA MAŁŻONKA/I NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego małżonka/ moją małżonkę* - 

…………………………………………………………………………. (imię nazwisko) z Gminą Miasto Sieradz z siedzibą: 

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, umowy nr …………………………. o udzielenie wsparcia na 

uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na wystawienie przez mojego małżonka/ moją małżonkę* -

…………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) i wręczenie Gminie Miasto Sieradz, 

weksla własnego in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miasto Sieradz, zawiązanych  

z zawarciem, wykonaniem, zmianami i rozwiązaniem umowy nr …………………………. o udzielenie 

wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie!” i na 

upoważnienie Gminy Miasto Sieradz w deklaracji wekslowej do wypełnienia tego weksla w każdym 

czasie do kwoty ……………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………… zł), 

powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w przypadku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania przez mojego małżonka/ moją małżonkę* zobowiązań wynikających  

z powyższej umowy lub nie wykonania przez niego/ nią* zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania 

tej umowy. 

*Niepotrzebne skreślić  

 

 

…………………………………………….………. 
Czytelny podpis Uczestnika/czki, data 

  



 

 

 

 

Imię i nazwisko małżonka/i: …………………………………………………………………………. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  W CELU REALIZACJI UMOWY  

Z UCZESTNIKIEM/CZKĄ PROJEKTU PN. „PRACUJ U SIEBIE! – EDYCJA 2019” 

 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 
przeze mnie w dokumentach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia na 
uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” przez 
mojego małżonka/ moją małżonkę* …………………………………………………………………. . 

Klauzula RODO: 
Obowiązek realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679. 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych 

osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej iod@lodzkie.pl lub adres poczty iod@umsieradz.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Pracuj u siebie! – edycja 
2019”. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

5. Odbiorcą danych jest: 
a) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
b) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, 
c) Beneficjent realizujący Projekt  - Gmina Miasto Sieradz,  
d) Inne podmioty wskazane przez powyższe instytucje.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowania. 
9. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO oraz o 
prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 

 

…………………………………………….………. 
 Czytelny podpis małżonka/i 
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