
 

Projekt pn: „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie 2.2: Działania na rzecz równowagi praca – życie 
Priorytet inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 

kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

W ramach projektu pn. „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” 
Okres realizacji: 01.07.2019 - 30.06.2021 

 
1. Dane osobowe uczestnika projektu – Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

Imi ę  Nazwisko 
 

PESEL  Data i miejsce 
urodzenia 

 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu 

 Wykształcenie 

� Niższe niż 
podstawowe 

� Podstawowe 
� Gimnazjalne 
� Ponadgimnazjalne 
� Policealne 
� Wyższe 

Osoba z 
niepełnosprawnością 

� TAK 
� NIE Płeć 

 

� KOBIETA 
� MĘŻCZYZNA 

Adres zamieszkania 

Kraj  Województwo 
 

Powiat  Gmina 
 

Miejscowość  Ulica 
 

Nr domu  Nr lokalu 
 

Kod pocztowy  Poczta 
 

Tel. kontaktowy  Adres e-mail 
 

Wykonywany zawód Zatrudniony w:  
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Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do 
mniejszości narodowej 
lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego 
pochodzenia 

� TAK 
� NIE 

Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań 

� TAK 
� NIE 

Osoba w  innej 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

� TAK 
� NIE 

 
 

2. Informacje na potrzeby rekrutacji do projektu dotyczące statusu uczestnika projektu 
na rynku pracy  

 
Osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, tj. osoby powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej urodzeniem/wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające 
bez zatrudnienia: 
 

� Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
� Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
� Osoba pozostająca bez zatrudnienia 
� Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim 
� Osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim  
� Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym 

 
 

3. Informacje dotyczące dziecka zgłaszanego do żłobka przez uczestnika projektu 
 

Imi ę  

Nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  
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4. Oświadczenia 

 
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Żłobek Calineczka Aktywni 
rodzice – szczęśliwe dzieci” konieczna jest akceptacja poniższych oświadczeń, wyrażona 
zaznaczeniem znakiem X właściwych kwadratów. Pozostawienie choćby jednego z trzech 
poniższych oświadczeń bez akceptacji równoznaczne jest z brakiem możliwości wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji oraz uczestniczenia w projekcie. 
 

� Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się 
do przestrzegania jego zasad. 

� Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: D. U. z 2016 r. poz. 
922). 
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W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – 
szczęśliwe dzieci” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926  Warszawa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail iod@miir.gov.pl 

i iod@wup.wrotapodlasia.pl); 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny 
ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) 
(Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej 
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu,  
w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, 
sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji 
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 
Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 
ul. Pogodna 22 w Białymstoku, beneficjentowi realizującemu projekt  - Lucky Star 
Ewa Bałtyk, Komisji Edukacji Narodowej 38 lok. U7 w Białymstoku oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje 
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP,  Instytucji 
Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w 
ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów 
wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. 
Projekcie; 

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na 
lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, 
Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby 
upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie 
archiwizacji; 
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8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 
2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu 
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań  
w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020∗∗.  
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∗∗

 Dotyczy uczestnika projektu. 


