Formularz zgłoszeniowy
udziału w Projekcie „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego,
Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

I – DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PROJEKTU (RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA)
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

□ mężczyzna
□ kobieta

Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Ulica
Numer domu/numer
mieszkania
Kod pocztowy, miejscowość
Powiat
Województwo
Informacje dodatkowe
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
II – STATUS NA RYNKU PRACY
□ Bezrobotny
Status w chwili zgłoszenia do
Projektu

Zatrudniony:
□ przebywający na urlopie macierzyńskim
□ przebywający na urlopie rodzicielskim
□ przebywający na urlopie wychowawczym
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Wymiar zatrudnienia
Uczestnika Projektu na

□ 8h dziennie lub więcej

moment składania

□ poniżej 8h dziennie

niniejszego formularza
Czy drugi rodzic

□ tak

dziecka/opiekun prawny

□ nie

pracuje (jeśli dotyczy)?

Jeśli tak to w jakim wymiarze godzinowym:

W jakim wymiarze

□ 8h dziennie lub więcej

godzinowym?

□ poniżej 8h dziennie

Średnia wartość dochodu

Dochód brutto miesięcznie z ostatnich pełnych 12 miesięcy pracy

brutto miesięcznie z ostatnich

poprzedzających miesiąc w którym składam niniejszy formularz (jeśli

pełnych 12 miesięcy pracy

dotyczy) przypadający na jednego członka rodziny wynosi:

przypadający na jednego

□więcej niż 2000zł bruttoale nie więcej niż 6775 zł brutto*

członka rodziny

□więcej niż 1500zł ale nie więcej niż 2000zł brutto
□więcej niż 1000zł ale nie więcej niż 1500zł brutto
□nie więcej niż 1000zł brutto
* dane na IV kwartał 2017 roku, stanowiąca 1,5 krotność średniego
wynagrodzenia brutto
III – INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO DZIECKA

Preferowana placówka

□ Żłobek „Kraina Odkrywcy” ul. Popiełuszki 36 w Sosnowcu

Liczba dzieci, które mają być

□ 1dziecko

objęte wsparciem w ramach

□ 2 dzieci

Projektu

□ 3 dzieci
□ więcej
Dziecko 1

Dziecko 2

Dziecko 3

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia
dziecka
PESEL dziecka
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Czy

dziecko

legitymuje

się

orzeczeniem
o niepełnosprawności, a jeżeli
tak, to jakim?
Liczba rodzeństwa
Wiek rodzeństwa

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” oświadczam, że:
1) zostałem/łam

poinformowany/na,

że

projekt

jest

współfinansowany

ze

środków

Unii

Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,
3) zapoznałem/łam się z Regulaminem udziału w projekcie i zgadzam się z jego zapisami,
4) wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
5) deklaruję wolę udziału w projekcie,
6) w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się wziąć w nim udział na
zasadach przewidzianych w dokumentach regulujących zasady uczestnictwa w nim,
7) mam świadomość, iż wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z udziałem
w projekcie i zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie
w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

 Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych przez
administratora danych – Grzegorza Jasińskiego działającego pod firmą GINT Grzegorz Jasiński.
 Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody
na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grzegorza Jasińskiego działającego
pod firmą GINT Grzegorz Jasiński w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego uczestnictwa
w projekcie.
Administrator danych osobowych
Uprzejmie informuję, że Grzegorz Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GINT
Grzegorz Jasiński, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Konopnickiej
18/40, 33-300 Nowy Sącz, nr NIP: 7342922019 (dalej: „Administrator”), tel. kontaktowy: 12 633 33
67, adres e-mail:biuro@gint.pl jest administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w
związku z procesem rekrutacyjnym do projektu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
Źródło i kategorie przetwarzanych danych osobowych
Podanie przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych ma charakter
dobrowolny, przy czym jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania
wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie
rekrutacji do projektu.
Do wzięcia udziału w procesie rekrutacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

imienia (imion) oraz nazwiska;
miejsca zamieszkania;
danych kontaktowych;
płci;
statusu na rynku pracy;
średniej zarobków brutto z ostatnich pełnych 12 miesięcy.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
1.

2.

3.

Podane przez Państwa dane osobowe, zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji do projektu, w szczególności do kontaktu z Państwem, oceny państwa kandydatury
oraz do sporządzenia dokumentów koniecznych do udziału w projekcie. Wskazane wyżej dane
osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, a to art. 6 ust. 1 lit a
RODO.
Wszelkie niewymienione powyżej dane osobowe, które zostały zawarte w przesłanych przez
Państwa dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Możemy jednak ujawnić Państwa dane właściwym organom władzy publicznej działającym na
podstawie
obowiązujących
przepisów
prawa,
jak
również
naszym
doradcom
i zleceniobiorcom w celu obrony naszego
uzasadnionego interesu, np. w związku
z roszczeniami prawnymi. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych
1.

2.

Dane osobowe dotyczące rekrutacji będą przechowywane do momentu zakończenia
realizacjii rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu
archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpipóźniej.
W przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji dane
osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia związanych z nimi roszczeń.

Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Kraina Odkrywcy sp. z o.o. Administrator zawarł ze
wskazanym podmiotem umowę o powierzeniu przetwarzania Państwa danych osobowych. Poza
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odbiorcami wskazanymi w zdaniu poprzednim co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane do osób trzecich. Możemy jednak przekazać Państwa dane podmiotom, z którymi
Administrator zawarł lub zawrze umowę o powierzenie przetwarzania danych, właściwym organom
władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym
doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony uzasadnionego interesu Administratora, np. w związku
z ewentualnymi roszczeniami prawnymi dotyczącymi procedury rekrutacji.
Prawa, które Państwu przysługują
Mogą Państwo w każdej chwili:
1) wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;
(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)

2) żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;
(wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych zgłoszone w toku postępowania

rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji)

3) żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
4) żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;
(jeżeli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)

5) żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;
(np. zaprzestania przetwarzania konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec tych danych)

6) żądać przeniesienia przez nas Państwa danych osobowych;
(jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)

7) sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
(z powodu znajdowania się Państwa w szczególnej sytuacji. Dotyczy to jedynie przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na
prawne uzasadniony interes Administratora)

8) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

Dane do kontaktu
Zachęcamy również do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pod adresem
e-mail: biuro@gint.pl.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA REKRUTACJI DO PROJEKTU
W związku z rekrutacją do projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw
rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa wart.6
ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
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na lata 2014-2020 na podstawie:
1) rozporządzenia 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) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr1303/2013wodniesieniudowzorówsłużącychdoprzekazywaniaKomisjiokreślonychinformacjioraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi ipośredniczącymi;
4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków,

udzielenia

wsparcia,

monitoringu,

ewaluacji,

kontroli,

audytu

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (RPOWSL);
5.

moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Zarządowi
Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt –
Grzegorzowi Jasińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. GINT Grzegorz Jasiński
ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
1

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na
zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO
WSL;
6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu
i zamknięciai rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego2014-2020 oraz
zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych
dat nastąpi później;
7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją
1

Powierzający oznacza IŻ RPO WSL 2014-2022 lub minister właściwy do spraw rozwoju.
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odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20RODO;
9. 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;
10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisyRODO;
11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa;
12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane
13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1,
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037Katowice.

…………………………….

………………………………………..

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika
rekrutacji do projektu
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