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ANKIETA REKRUTACYJNA/DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

do projektu " Nowa szansa - uruchomienie żłobka w Świerzawie" 
 

DANE RODZICA/OPIEKUNA (proszę uzupełnić lub zaznaczyć znakiem "x") 

Nazwisko  

Imię  

Płeć                        □ KOBIETA                                    □ MĘŻCZYZNA 

PESEL  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres zamieszkania Gmina  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

nr domu/mieszkania  

Wykształcenie □ podstawowe 
□ gimnazjalne 
□ ponadgimnazjalne 
□ policealne 
□ wyższe 

Status na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy 
□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy 
□ osoba bierna zawodowo (urlop wychowawczy) 
□ osoba pracująca (urlop macierzyński) 

Rodzina objęta pomocą społeczną                                □ TAK                              □ NIE 

Orzeczenie o niepełnosprawności                                □ TAK                              □ NIE 

 
Deklaruję swój udział w projekcie oraz zamiar podjęcia lub wznowienia pracy 
 



 
 

 
 
 
 

Nowa szansa - uruchomienie żłobka w Świerzawie 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

................................................      ............................................ 
        data          podpis 
 
DANE DZIECKA (proszę uzupełnić lub zaznaczyć znakiem "x") 
 

Nazwisko  

Imię  

Płeć                        □ DZIEWCZYNKA                               □ CHŁOPIEC 

PESEL  

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu 

 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

                               □ TAK                              □ NIE 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka dla potrzeb realizacji projektu pn. 
„Nowa szansa - uruchomienie żłobka w Świerzawie”. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych 
było dobrowolne. 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowa szansa - uruchomienie żłobka w Świerzawie " (zwanym dalej 
„projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego 
realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
2. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020,  jest Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 Wrocław. 
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi rozporządzenie 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) 
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020. 
5. Dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Dane 
osobowe mojego dziecka mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, 
Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu. 
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...............................................      ............................................ 
        data          podpis 
 


