FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.

Tytuł projektu

„Projektuję swoją przyszłość”

Nr projektu

RPWM.02.02.01-28-0134/17

Kandydat

Uczeń

Wyrażam chęć uczestnictwa mojego dziecka w projekcie „Projektuję swoją przyszłość”, współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2.

Rodzaj wnioskowanego wsparcia w ramach projektu (prosimy zwrócić uwagę na ograniczenia wiekowe).

UCZNIOWIE KLAS V-VI
( ) Szkolenie oparte na eksperymencie w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji z zakresu nauk biologicznych,
( ) Szkolenie oparte na eksperymencie w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji z zakresu nauk geograficznych,

UCZNIOWIE KLAS VII-VIII
( ) Szkolenie oparte na eksperymencie w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji z zakresu nauk chemicznych,
( ) Szkolenie oparte na eksperymencie w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji z zakresu nauk fizycznych,

UCZNIOWIE KLAS VI-VIII
( ) Szkolenie informatyczne - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych,

3.

Dane kandydata:

Nazwisko i imię dziecka:

Data i miejsce urodzenia:

…………………………………………………………………….………

………………………..………………………………………………….………

Płeć:

Dziecko posiada orzeczenie3:

 kobieta

 mężczyzna

 tak

 nie

Rodzaj orzeczenia3:
………………………………………………………………….………
3

Dziecko posiada opinię :
 tak

PESEL:
 nie

………………………..………………………………………………….………

W zakresie: ……………………………………………………………
………………………………..…………………………………..………
4.

Adres zamieszkania:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Email:

Telefon komórkowy:

Nr lokalu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

5. Rodzic/prawny opiekun dziecka
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:

Email:

Adres zamieszkania:

Telefon komórkowy:

Oświadczam, że:
1. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do wyrażenia zgody dotyczącej uczestnictwa
dziecka we wszystkich zaplanowanych zajęciach oraz pisemnego usprawiedliwienia każdej nieobecności
w okresie ich trwania w ramach projektu.
2. Oświadczam, iż moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie „Projektuję
swoją przyszłość” – zawarte w regulaminie rekrutacji i akceptuję jego treść.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu rekrutacji
i realizacji projektu pt. „Projektuję swoją przyszłość.” (przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przyjmuję
do wiadomości informacje o moich prawach wobec administratora.

………………………………………..……………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Załączniki:
1. Diagnoza potrzeby otrzymania wsparcia (obowiązkowy),
2. Arkusz osiągnięć naukowych (jeśli dotyczy)
3. Kserokopia orzeczenia/opinii o niepełnosprawności, (jeśli dotyczy)

Klauzula informacyjna (RODO):
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest:
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego,
ul. Herdera 3, 10-691 Olsztyn, tel. 89 541 29 62, sp34@sp34.olsztyn.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego możliwy jest
pod numerem tel. 89 541 29 62 lub adresem email: iod@sp34.osztyn.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia j/w o ochronie danych
w celu rekrutacji i realizacji projektu pt. „Projektuję swoją przyszłość”.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu w terminie 01.08.201831.07.2019 (czas realizacji) + 5 lat, jako okres kontrolny.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w procesie rekrutacji i realizacji projektu.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

