VYHLÁSENIE

Ja, podpísaný/-á, uvedomujúc si trestnú zodpovednosť vyplývajúcu z článku 233 § 1 Trestného
zákonníka, ktorý ustanovuje trest odňatia slobody do 3 rokov za uvádzanie nepravdivých vyhlásení:
1. vyhlasujem, že v plnej miere využívam verejné práva,
2. vyhlasujem, že som plne spôsobilý/-á na právne úkony,
3. vyhlasujem, že som nebol/-a právoplatne odsúdený/-á za úmyselný trestný čin alebo
za úmyselný daňový trestný čin,
4. vyhlasujem, že mám poznatky týkajúce sa cieľov a spôsobu realizácie programu Interreg
Poľsko - Slovensko,
5. vyhlasujem, že sa nepodieľam na implementácii Programu prostredníctvom výkonu úloh
inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu
(t.j. Riadiaci orgán, Národný orgán, Spoločný technický sekretariát, Regionálne kontaktné
body, národní kontrolóri);
6. vyhlasujem, že nie som osobou poskytujúcou služby v oblasti prípravy žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku na projekty v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
a nie som v pracovnom vzťahu ani vlastníkom, spoločníkom, podielnikom/akcionárom, členom
riadiacich orgánov consultingovej poradenskej/poradensko-consultingovej spoločnosti, a pod.,
ktorá vykonáva činnosť v oblasti prípravy dokumentácie žiadostí a poradenstva v rámci
programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,
7. vyhlasujem, že súhlasím s umiestnením mojich osobných údajov (t. j.: mena a priezviska,
oblasti, na ktorú sa vzťahuje daný nábor) v Zozname kandidátov na expertov v rámci programu
Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorý vedie spoločný technický sekretariát, so
spracovaním mojich osobných údajov pre potreby nevyhnutné na realizáciu náborového
procesu, účasti na hodnotení projektov a na účel hodnotenia, realizácie úloh spojených
s monitorovaním a podávaním správ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v súlade s ustanoveniami zákona z 29. augusta 1997
o ochrane osobných údajov (Z. z. z roku 2014, polož. 1182, v znení neskorších predpisov).

V prípade výskytu uvedených okolností vzbudzujúcich pochybnosti týkajúce sa mojej nestrannosti
s ohľadom na hodnotenie žiadostí, ktoré vykonávam, sa zaväzujem bezodkladne o tejto
skutočnosti písomne informovať spoločný technický sekretariát a rezignovať z ďalšej účasti
na procese hodnotenia žiadostí.
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