Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość
i aktywność zawodowa. Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I. DANE RODZICA
1. Nazwisko…………………………………………………………………………………
2. Imię/Imiona …………………………………………………………………………….
3. Data urodzenia …………………………………………………………………….……
4. PESEL…………………………………………………………………………………..
5. Adres zamieszkania……………………………………………………………………..
6. Adres zameldowania ……………………………………………………………………
7. Telefon kontaktowy/adres email ………………………………………………………

II. DANE DZIECKA
1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………..
2. Data urodzenia dziecka …………………………………………………………...……
3. PESEL …………………………………………………………………………………..

III.

Oświadczam, że w chwili przystąpienia do projektu, posiadam status osoby:
(właściwe zakreślić)

1.

Korzystam z urlopu macierzyńskiego

TAK

NIE

2.

Korzystam z zasiłku macierzyńskiego

TAK

NIE

3.

Korzystam z urlopu rodzicielskiego

TAK

NIE

4.

Korzystam z urlopu wychowawczego

TAK

NIE

5.

Bezrobotny/a

TAK

NIE

6.

Jestem mieszkańcem Miasta Suwałk

TAK

NIE

IV.

Przewidywany termin powrotu do pracy/podjęcia pracy……………...……………

Dodatkowe informacje (właściwe zakreślić):

V.
1.

Niepełnosprawność w rodzinie

TAK

NIE

2.

Samotne wychowywanie dziecka

TAK

NIE

3.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

TAK

NIE

4.

Rodzina wielodzietna

TAK

NIE

Oświadczam,
że
podane
ze stanem faktycznym.

przeze

mnie

w

formularzu

zgłoszeniowym

informacje

są

zgodne

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku i wizerunku mojego
dziecka i jego wykorzystanie w celu
promocji i reklamy
projektów realizowanych w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zgodnie z art. 81
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

…………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis składającego )

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:
1.

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Żłobek Miejski w Suwałkach
ul. Kamedulska 3, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Suwałkach, tel. 87 5664706 e-mail:
zlobekmiejski@zlobekmiejski.suwalki.pl

2.

W sprawie ochrony danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem iodpm@wp.pl, tel. 506246795.

3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych prawny obowiązek Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) oraz jest
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) .

4.

Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych
takich jak: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy
o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją; trwałości danego projektu
i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych, itp.

5.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci
do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

mają prawo
bez wpływu

7.

Pozyskane od Pani/Pana dane
na podstawie przepisów prawa.

upoważnione

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe

osobowe

nie

będą

udostępniane

podmiotom

innym,

niż

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

