Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

W związku z realizacją projektu „Dostosowanie budynków oraz
oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do
potrzeb studentów z niepełnosprawnością” od 6.12.2021 do 31
października 2023 roku do dyspozycji wszystkich studentów UEP jest
Psycholog. Konsultacje odbywać się będą na terenie
uczelni Budynek Główny pokój 123A w poniedziałki i środy w

In connection with the implementation of
the project " Dostosowanie budynków oraz
oferty dydaktycznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb
studentów z niepełnosprawnością ", a
psychologist is available for all PUEB
students from 6.12.2021 to 31st October
2023. Consultations will take place on
Mondeys and Wednesdays from 12.45 to
16.45 in the room 123A at the main
building of PUEB.

godzinach 09.40-11.40.
Na spotkania umawiać się można bezpośrednio u Pana Wojciecha
Domagalskiego
e-mail: w.domagalski@gmail.com
tel. 505 679 268
Przystępując do projektu, czyli decydując się na udział w
konsultacjach
z psychologiem otrzymają Państwo dokumenty do wypełnienia
m.in. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU, które jest
załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu, zawartej
pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu.
Podpisując oświadczenie przyjmują Państwo do wiadomości, kto
jest administratorem Państwa danych osobowych oraz przez kogo
są one przetwarzane.
Konieczność podania przez Państwa informacji o tym, że
zobowiązują się Państwo do przekazania informacji dotyczących
statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w
kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji również wynikają z ww. oświadczenia.
Zakres danych osobowych został przygotowany przez pracowników
Biura Pozyskiwania Funduszy na podstawie danych niezbędnych do
wprowadzenia do aplikacji głównej centralnego systemu
teleinformatycznego SL 2014, która jest systemem wspierającym
realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach
Funduszy Europejskich 2014-2020. Zawarta umowa o
dofinansowanie zobowiązuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu
wykorzystywał SL2014.
Niestety musimy prosić uczestników projektu o podawanie swoich
danych oraz składania oświadczeń, ponieważ takie są warunki
udziału w projekcie i zasady jego realizacji.
Dokumenty, które zobowiązani jesteście Państwo do wypełnienia
znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE, zatem przed
decyzją o przystąpieniu do projektu można się
z nimi zapoznać.
Państwa udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny.

To arrange the consultation please contact
directly with Mr. Wojciech Domagalski
e-mail: w.domagalski@gmail.com
phone: 505 679 268

If you decide to participate in the
psychological consultation you will receive
documents titled “Project participant
declaration” to fill them in. In this
declaration you have to give information
about your status on the labor market
or/and education situations. By signing the
declaration, you acknowledge who is the
controller of your personal data and by
whom they are processed. The documents
that you are required to fill in can be found
at the project site in the tab: PROJECT
DOCUMENTS, so before deciding to join the
Project, you can get familiar with them.
Your participation in the project is
completely voluntary.

