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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy  do udziału w projekcie „Przystanek Świetlica” 

 

I. DANE KONTAKTOWE KANDYDATA - DZIECKA: 

 

Imię i nazwisko         __________________________________________________ 

Data urodzenia          ____________________                                                                                  
 

Adres zamieszkania: 

kod pocztowy ___ ___- ___ ___ ___      miejscowość:_______________________ 

ulica __________________________      numer mieszkania/domu ______________ 

gmina _________________________      powiat _____________________________ 

Telefon kontaktowy (rodzic/opiekun)  ______________________________________ 

Adres e-mail (rodzic/opiekun) ____________________________________________ 

II. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA OBLIGATORYJNYCH KRYTERIÓW REKRUTACJI 
 

Oświadczam, że:  TAK NIE 

moje dziecko nie ma więcej niż 18 lat   

moje dziecko zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego   

co najmniej jeden rodzic/ opiekun dziecka deklaruje chęć uczestnictwa w części 

oferty dedykowanej rodzicom 

  

wyrażam zgodę  na udostępnienie danych osobowych moich i mojego dziecka 

na potrzeby monitoringu postępu rzeczowego w projekcie 

  

 

Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka: _____________________________________ 

moje dziecko jest zagrożone wykluczeniem społecznym w myśl regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przystanek Świetlica” 

(załącznik: ………………………………………………………………) 

  

 

 

III. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PREMIUJĄCYCH KRYTERIÓW REKRUTACJI 
 

kryterium  TAK NIE Wypełnia 
pracownik po 

weryfikacji  
dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia  

(załącznik: ………………………………………………………………)  

   

Nie = 0 pkt 

Tak = 1 pkt 
 

dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

(załącznik: ………………………………………………………………) 

   

Nie = 0 pkt 

Tak = 1 pkt 
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dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi  

(załącznik: ………………………………………………………………) 

   

 Nie = 0 pkt 

 Tak = 1 pkt 
 

dzieci i rodziny korzystające z PO PŻ1 

(załącznik: ………………………………………………………………) 

   

Nie = 0 pkt 

Tak = 1 pkt 
 

dzieci i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym w związku  

z rewitalizacja obszarów zdegradowanych  

(załącznik: ………………………………………………………………) 

   

 

Nie = 0 pkt 

Tak = 1 pkt 

 

dzieci, które mają autyzm 

(załącznik: ………………………………………………………………) 

   

Nie = 0 pkt 

Tak = 1 pkt 

 

Suma uzyskanych punktów:  

 

 
Oświadczam ponadto, iż: 

 zapoznałem/am się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie „Przystanek 
Świetlica”, rozumiem i akceptuję jego zapisy, 

 

 jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą; oświadczam, że wszelkie podane przez mnie powyżej dane są zgodne  
z prawdą. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka: _____________________________________ 
 

 

 

Data i godzina przyjęcia zgłoszenia:___________ - ____ - ____; godz.: _____:_____                                                                
                                                                                              (rok – miesiąc- dzień)                                                    (np. 08:00) 

Podpis osoby przyjmującej: 

  

KLAUZULA ZGODY 

 

Ja, niżej podpisany/a, działając świadomie i dobrowolnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Administratorów – Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR 

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Oboźnej 29b oraz Fundacji „Piętrus” na rzecz 

wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordiana 

64a/112 moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka,  w tym dotyczących 

stanu zdrowia udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym i załączonych dokumentach  

w celu aktualnej rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Przystanek Świetlica”.  
 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby rekrutacji mogę w każdej chwili odwołać. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do dostępu, zmiany, sprostowania 

danych osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi. 

 
 

Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka: _____________________________________ 

 

                                                           
1
 W związku z wynikającym z regulaminu konkursu zobowiązaniem do niepowielania wsparcia 

udzielanego osobom objętym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kandydaci 
korzystający z tej pomocy są zobowiązani na drugim etapie rekrutacji dostarczyć zaświadczenie 
wskazujące jaką pomoc otrzymali lub otrzymują w ramach programu  PO PŻ oraz działań 
towarzyszących. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem poinformowany/a, że : 
 

a. administratorem moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka są 

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Oboźnej 29b oraz Fundacja „Piętrus” na rzecz wspierania rozwoju osób  

z niepełnosprawnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordiana 64a/112; 
 

b. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody; 
 

c. dane osobowe, w tym szczególne (wrażliwe dotyczące m.in. stanu zdrowia),  

przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji do projektu „Przystanek Świetlica” 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej 06.05.2019 roku  

z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 

o numerze RPMP.09.02.01-12-0156/18-00. 

Przekazane dane o stanie zdrowia (wyrażone w orzeczeniach, zaświadczeniach, 

oświadczeniach) umożliwią rekrutację do udziału w projekcie i uzyskaniu punktów 

preferencyjnych.   
 

d. dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a następnie zostaną 

zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji w projekcie i przechowywane 

przez okres, w którym projekt podlega kontroli; 
 

e. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;  

Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 

f. posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu rekrutacji, cofnięcie 

zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem i jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji; 
 

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie; 
 

h. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

lub profilowania; 
 

i. dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby 

weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały 

działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; 
 

j. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
 

k. dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu. 

 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka: _____________________________________ 

 

 


