Załącznik nr 1 do Regulaminu Ucznia/Uczennicy
Formularz zgłoszenia Ucznia/Uczennicy
do projektu pn. „Klucze do wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja
ogólna w ramach ZIT i realizowanego w Szkole Podstawowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Otrębusach oraz w Szkole Podstawowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Żółwinie.
1. Dane ucznia/uczennicy
Imię

Nazwisko

PESEL

2. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego
Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Poczta

nr domu

nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

3. Dane dodatkowe
Czy uczeń/uczennica przynależy do mniejszości narodowej lub etnicznej, jest
migrantem lub osobą obcego pochodzenia*?
☐ NIE
☐ TAK
☐ ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

Czy uczeń/uczennica jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkań*?

☐ NIE

☐ TAK

☐ ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

Czy uczeń/uczennica posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
☐ NIE
☐ TAK
☐ ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI
Czy uczeń/uczennica jest w innej niekorzystnej sytuacji społecznej?
☐ NIE
☐ TAK
☐ ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego zakresie zdefiniowanym w niniejszym formularzu, przez:
● Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
oraz
● Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa.
w celach realizacji Projektu pn. „Klucze do wiedzy”, nr: RPMA.10.01.02-14-d672/19-00,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w tym przypadku
nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są
zgodne z prawdą.

................................
MIEJSCOWOŚĆ

.…......………..................................................
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA
UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego do projektu pn. „Klucze do
wiedzy”, jako pełnoprawny rodzic/opiekun udzielam Gminie Brwinów nieodwołanego i
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem mojego
dziecka/podopiecznego, jako uczestnika/uczestniczki Projektu pn. „Klucze do wiedzy”, nr:
RPMA.10.01.02-14-d672/19-00 - projekt edukacyjny, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalania, obróbkę i powielanie zdjęć za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dotyczącej wyżej
wymienionego projektu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Ucznia/Uczennicy

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie pn. „Klucze do wiedzy”, nr RPMA.10.01.02-14-d672/19-00
Jako pełnoprawny rodzic/opiekun
dziecka/podopiecznego

wyrażam

zgodę

na

uczestnictwo

mojego

Imię i nazwisko
ucznia/nicy:
PESEL:
Nazwa szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Otrębusach:
 dydaktyczno-wyrównawcze z
matematyki
 dydaktyczno-wyrównawcze z j.
angielskiego
 rozwijające z matematyki
Rodzaj wsparci:
(proszę wybrany rodzaj
wsparcia oznaczyć X)

 rozwijające z j. angielskiego
 koło j. niemiecki
 koło szachowe
 koło informatyczne
 j. polski dla cudzoziemców
 zajęcia kształcące umiejętności
uniwersalne: umiejętność uczenia
się, umiejętność pracy zespołowej i
umiejętność rozumienia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Żółwinie:
 dydaktyczno-wyrównawcze z
matematyki
 dydaktyczno-wyrównawcze z j.
angielskiego
 dydaktyczno-wyrównawcze z
chemia/fizyka/biologia/geografia
 rozwijające z matematyki

 koło przyrodnicze
 koło szachowe
 koło informatyczne
 zajęcia kształcące umiejętności
uniwersalne: umiejętność uczenia
się, kreatywność i rozwiązywanie
problemów oraz umiejętność pracy
zespołowej

w projekcie pn. „Klucze do wiedzy”, realizowanym przez Gminę Brwinów, współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju
regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja
ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.
1. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby moje dziecko/podopieczny brało regularnie
udział w zajęciach prowadzonych w ramach ww. projektu, a wszystkie nieobecności zostaną
przeze mnie usprawiedliwione.
2. Jednocześnie oświadczam, iż jestem pełnoprawnym rodzicem/opiekunem ucznia/uczennicy
zgłoszonego/nej do Projektu, a informacje podane przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym
pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej deklaracji.
3. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny spełnia kryteria rekrutacyjne określone w
regulaminie.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Ucznia/Uczennicy
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Klucze do wiedzy” oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020:
a) 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;
b) rozporządzenia 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;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1431, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
a) 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;

b) rozporządzenia 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;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
d) rozporządzenia 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;
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Klucze
do wiedzy”, nr RPMA.10.01.02-14-d672/19-00 w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa (nazwa i adres właściwej IP), Beneficjentowi realizującemu Projekt - Gmina
Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom,
które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
sprawie indywidualnej.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12. Mam prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz usunięcia.
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