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Załącznik nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI  
do projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie 
Drwinia” 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
do projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” 
realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne           
i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020  typ projektu C: wsparcie dla tworzenia 
i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
 
 

Data wpływu formularza  
 

Kod rekrutacyjny  
 

Podpis osoby przyjmującej  
 

 
I. Dane uczestnika wnioskującego o wsparcie 

Rodzaj uczestnika indywidualny 

Imię: Nazwisko: Płeć:    M    K 

Data i miejsce urodzenia: _ _ - _ _- _ _ _ _  ______________________________________ 

PESEL   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

 

Adres zamieszkania: 

ul. _________________________________  

nr budynku ________  

nr lokalu ________ 

miejscowość _________________________  

kod pocztowy _ _ - _ _ _   poczta ____________________ 

powiat   _________________________________________ 

gmina   _________________________________________ 

województwo ____________________________________ 

kraj ____________________________________ 

obszar miejski/wiejski* 

 

 
 Właściwe zakreślić 
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II. Dane rodzica zgłaszającego dziecko 
 

Imię Nazwisko 

Adres  

Numer telefonu  Email  

 
III. Dane opiekuna prawnego/ opiekunki prawnej  dziecka  

 

Imię Nazwisko 

Adres  

Numer telefonu  Email  

 
     IV. 

 
 

                                                                OŚWIADCZENIE 
(zaznaczyć właściwe „TAK” lub „NIE”) 

1.  
Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zaznaczyć 
właściwe) 

TAK NIE 

 
V. 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

W związku przystąpieniem do projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci                       
i młodzieży w Gminie Drwinia” nr RPMP.09.02.01-12-0366/17 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 
iż: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego 
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres 
do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; 
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa; 
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) 
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie, a także: 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006; 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
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3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217); 
4) rozporządzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Utworzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia” nr RPMP.09.02.01-12-0366/17, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 
4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi 
realizującemu projekt – Gmina Drwinia; Drwinia 57, 32-709 Drwinia oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. 
Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; 
5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i 
zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 
oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z 
tych dat nastąpi później; 
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją 
odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO; 
8. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. 
Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do  
przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, 
praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 
10. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa; 
11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane 
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 
1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na 
adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 
 
 
 

______________________                                                                               ______________________ 
                       Data                                                                                                                     Podpis   
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OŚWIADCZENIA  

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią regulaminu rekrutacji do Placówki Wsparcia 
Dziennego w Niedarach i w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia. 
 

2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  
 

 

.….....................................                                       
miejscowość, data      

 
 
                                                           

          …........................................................ 
 podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
  


