Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji
Data przyjęcia deklaracji: ……………………………… (wypełnia szkoła)

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Deklaruję udział w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie
Stolno” Nr projektu: RPKP.10.02.01-04-0014/17 współfinansowany z
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,,
Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, poprzez udział w zajęciach dodatkowych zgodnie ze
wskazaniem nauczyciela specjalisty, mojego niżej wymienionego dziecka uczęszczającego do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej …………………………………………… w roku szkolnym
2018/2019
I. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię/imiona
Nazwisko
Pesel*
dzień
Data urodzenia

miesiąc

rok

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

II. Pozostałe informacje o dziecku:
Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość
Nr budynku
Kod pocztowy

Nr lokalu
Poczta

III. Dane osobowe opiekunów prawnych:
Dodatkowe informacje o dziecku
Rodzic/opiekun 1
Rodzic/opiekun 2
Imię/imiona i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej
Adres zamieszkania
Ulica
Nr budynku/ nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
IV. Oświadczam:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2204), oświadczam, że dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe.
………………………………..

i/lub

/podpis rodzica/opiekuna 1/

…………………………………
/podpis rodzica/opiekuna 2/

……………………………………, dnia …………………………………….
Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania
przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty istniejących
ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty;
podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł

(miejscowość, data)

2
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego mający siedzibę
przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy "aft. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. d zasadach realizacji, programów w zakresie polityki spójności finansowanych, w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny).
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z
którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@kujawsko-pomorskie.pl (w odniesieniu do zbioru
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) lub iod@miir.gov.pl w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny
3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a lub art 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018 r. poz. 996 ze zm.)
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu pn. "Zwiększenie
dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz potwierdzenia:
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań
informacyjno- promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz mogą zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, zgodnie z art. 71 ust 2 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. 1460 z późn. zm.).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020:

a)

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i:Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 {Dz. Urz. UE L347z
dnia 20 grudnia 2013 r., s, 320-469 z późn. zm.),
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 'w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE'L347z
dnia 20 grudnia 2013 r„ s: 470-486),

c)

ustawy z dnia 11 lipca 20l4r; o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. Urz. 2017 r. poz. 1460 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. ustanawiającego
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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
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b)
c)
d)

6.

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013! r: w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470-486),
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. 1460 z późn. .zm.),
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r, ustanawiającego
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 (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30
września 2014 r., s.1).

5. Twoje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt -Wójtowi Gminy
Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno tel. 56 6770900, sekretariat@stolno.com.pl oraz podmiotom, które na zlecenie
Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu -Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stolnie, 86-212 Stolno, tel. 56 6865136
szkola.stolno@stolno.com.pl; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Robakowie, 86-212 Stolno. Tel. 56 6865504
szkola.robakowo@stolno.com.pl
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta; kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Podanie danych jest. dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach projektu.

7.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji oraz do momentu zrealizowania celu projektu.

8.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.

9.

Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------(Poniższe wypełnia koordynator szkolny)
1. Dziecko posiada status przedszkolaka: TAK / NIE*)
2. Dziecko uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w
……………………….: TAK / NIE*)
3. Na podstawie opinii nauczyciela: Konieczność objęcia dziecka zajęciami
dodatkowymi / nie ma potrzeby objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi*)
4. Rodzaj zajęć dodatkowych, na które będzie uczęszczało dziecko:
Lp.
1.

Rodzaj zajęć dodatkowych

Tak / Nie **)

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno
emocjonalne, które dotyczyć będą kwestii kluczowych z
perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji
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przedszkolnej dziecka
2.

logopedia

3.

zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy

4.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

5.

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno –
emocjonalne prowadzone z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych dziecka

Data i Podpis koordynatora szkolnego:
……………………….……………………….

Akceptuję:

……………………………………………
(data i podpis dyrektora szkoły)

*) niewłaściwe skreślić
**) wpisać odpowiednio Tak lub Nie
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