
 

Projekt „Przedszkolak otwarty na świat”  
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dot. REKRUTACJI DZIECI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pt. „Przedszkolak otwarty na świat” 

 

 

współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

 

data wpływu do Biura projektu 

…………………………………………… 

DANE PODSTAWOWE: 

Imię i nazwisko dziecka:  

Data urodzenia dziecka:  

Miejsce zamieszkania dziecka:  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 
dziecka:  

Telefon kontaktowy / e-mail  
do rodzica / opiekuna dziecka:  

 

Niniejszym zgłoszeniem, wyrażam chęć uczestnictwa mojego dziecka w proponowanym w ramach projektu 

wsparciu.  

 

Ponadto oświadczam, że: 

 moje dziecko uczęszcza do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Judzikach; 

 zapoznałem/am się z regulamin rekrutacji dzieci do udziału w projekcie i akceptuję jego warunki; 

 posiadam pełnię praw rodzicielskich; 

 w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie mojego dziecka zobowiązuje się do przekazywania 

informacji na temat jej/jego sytuacji po opuszczeniu projektu; 

 w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuje się do udziału w badaniach 

ankietowych lub innych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zarówno w trakcie jego 

trwania, jak i po jego zakończeniu; 
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 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka zwartych w zgłoszeniu,  

dla celów związanych z procesem rekrutacyjnym do udziału w projekcie pt. „Przedszkolak otwarty na świat”, 

zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

Wskaż specjalne potrzeby: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Realizator projektu zobligowany jest do podjęcia ewentualnych działań w celu zapewnienia dostępności, również w przypadku  
gdy udział w projekcie zadeklaruje osoba z niepełnosprawnościami. 
 

 

 
 
 

…………………………………………………………….. 
miejscowość i data 

…………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodzica / opiekuna dziecka 

 

 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej  
w Judzikach jest Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko, tel. 87-520-76-96, e-mail: zsj@hot.pl, którą 
reprezentuje dyrektor szkoły. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Andrzej Malinowski, e-mail: andrzej2202@wp.pl, tel. 87-520-7696.  
3. Pana/Pani oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji do udziału w projekcie  

pt. „Przedszkolak otwarty na świat” współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i  będą udostępniane  
innym  odbiorcom  zgodnie z przepisami prawa. 

4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Dostęp do Pana/Pani oraz Pani/Pana dziecka danych  będą  mieli  członkowie  komisji rekrutacyjnej oraz  upoważnieni  
pracownicy szkoły. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez szkołę, w 
ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3. Odbiorcami Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka 
danych osobowych mogą być: 
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
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2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe, dla 
których Administratorem jest szkoła. 

7. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
aktach wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przedszkolak 
otwarty na świat” nr RPWM.02.01.00-28-0102/17-00 z dnia 28.03.2018 r. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; 
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia; 
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  
5) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana/ucznia szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 
Administratora; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
z obowiązującym prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w szkole Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,  której dane dotyczą, podanie 
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma  charakter dobrowolny. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak 
możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. 

13. Pani/Pana  oraz Pani/Pana dziecka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 


