Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Planeta Maluchów rośnie w siłę!”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy,
dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego,
dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez PAKS S.C. Karina Lepszy, Adrian Lepszy-Bayaraa
na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.08.01.03-24-04C2/19-00

Uwagi:
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza.
3. W miejscu □ należy zaznaczyć „krzyżykiem” X.

Deklaruję i wyrażam wolę udziału w projekcie pn. „Planeta Maluchów rośnie w siłę!” podając dane
poniżej.
Dane personalne kandydata
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć

□ Kobieta

□ Mężczyzna

Dane kontaktowe kandydata
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
1. Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj.:
a) Zamieszkuję w województwie śląskim (zaznaczyć właściwe):
□ na terenie Żor,
□ na terenie gmin ościennych;
b) Opiekuję się dzieckiem do lat 3 i potwierdzam chęć zapisania go do żłobka;
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c) Posiadam status na rynku pracy wskazany poniżej:
□
□
□
□
□

osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy;
osoba bierna zawodowo, w tym przebywająca na urlopie wychowawczym;
osoba pracująca w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego;
osoba pracująca, w tym prowadząca działalność gospodarczą;
inny: …………………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające powyższy status, po zakwalifikowaniu mnie
do projektu.
2. Oświadczam, że spełniam kryteria fakultatywne uczestnictwa w projekcie:
□ osoba z niepełnosprawnością (należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub
opinię z poradni PP)
□ osoba wychowująca dziecko z niepełnosprawnością (należy dołączyć orzeczenie
o niepełnosprawności lub opinię z poradni PP)
□ osoba samotnie wychowująca dziecko (należy dołączyć zaświadczenie z MOPS)
□ osoba długotrwale bezrobotna (należy dołączyć zaświadczenie z PUP)
□ osoba o dochodach w rodzinie poniżej 674,00 zł netto/os. (należy dołączyć
zaświadczenie z US o dochodzie)
□ żadne z powyższych
3. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych,
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję jego warunki.
6. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania mnie do projektu, w okresie uczestnictwa oraz
maksymalnie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, deklaruję:
a) powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia (dotyczy osoby zatrudnionej, w tym
przebywającej na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim),
b) podjęcie zatrudnienia (dotyczy osoby niepracującej).
7. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,
w przypadku zakwalifikowania do projektu - o obowiązku przekazywania danych
potwierdzających status na rynku pracy po zakończeniu projektu oraz do 4 tygodni
od zakończenia udziału w projekcie, a także o możliwości przyszłego udziału w badaniu
ewaluacyjnym.
8. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2020 poz. 1444 z późn. zm.)
oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem
faktycznym.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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
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rozporządzenie o ochronie danych, "RODO”)- w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu pn.
„Planeta Maluchów rośnie w siłę!” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PAKS s.c. Karina Lepszy, Adrian LepszyBayaraa, z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Sądowa 11. Z Administratorem danych osobowych
można skontaktować się poprzez adres mailowy biuro@planetamaluchow.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
2. Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
wstępnej rekrutacji do projektu „Planeta Maluchów rośnie w siłę”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w celu archiwalnym, statystycznym
oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazane jednostce sprawującej nadzór nad działaniem
Administratora – Zarządowi Województwa Śląskiego oraz innym organom kontrolnym,
w których kompetencjach mieści się nadzór i kontrola prawidłowości realizacji zadań
wynikających z realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, a także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Województwa Śląskiego. Dane mogą być również przekazane naszym podwykonawcom oraz
podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia.
4. Dane będą przechowywane do momentu rozliczenia RPO WŚL 2014-2020 (tj. do dnia 31
grudnia 2023 r.) oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod
warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile
minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze wsparcia
w ramach Projektu pn. „Planeta Maluchów rośnie w siłę!”.

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………
(podpis kandydata)
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