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MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Deklaracja bezstronności i poufności

Deklaracja poufności i bezstronności dla członka Kapituły Konkursowej
dot. konkursu „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek
komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów
Działania 8.3 PO IG”
Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że jeżeli w trakcie oceniania
przeze mnie projektu zgłoszonego w konkursie organizowanym przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji: „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek
komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”
zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny z mojej strony,
w szczególności polegające na:
a) bezpośrednim zaangażowaniu w proces naboru i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie
projektu na którymkolwiek z etapów oceny,
b) byciu wnioskodawcą, braniu udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
albo pozostawaniu z wnioskodawcą lub podmiotem biorącym udział w przygotowaniu
projektu w takim stosunku prawnym lub rodzinnym (byciu małżonkiem, krewnym lub
powinowatym do drugiego stopnia), że wynik sprawy może mieć wpływ na moje prawa i
obowiązki lub na wynik oceny,
c) wszczęciu dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego
w stosunku do mojej osoby, w zakresie rzutującym na moją wiarygodność, bezstronność lub
rzetelność,
d) pozostawaniu w stosunku nadrzędności/podległości służbowej względem osób związanych
ze zgłoszonym projektem,
e) zachodzeniu innych okoliczności, budzących wątpliwości co do bezstronności,
bezzwłocznie wstrzymam się od oceny.
Fakt zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności natychmiast zgłoszę Kapitule
Konkursu.
Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i
sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i
dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze
mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte
tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
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