
Data wpływu:………………………. Nr:……………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA „U Cioci Agatki” w Tymbarku

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie niniejszej karty zgłoszeniowej

Nazwisko:……………………………………………………..  Imię:……………………………………………………

Dane kontaktowe:

Województwo:………………………….Powiat:…………………………..Gmina:……………………………………

Miejscowość:……………………………..Ulica:……………………Nr budynku:………….Nr lokalu:………………

Kod pocztowy:…………………………….  Poczta:………………………………………

Telefon:…………………………………….  Adres e-mail:…………………………………………………………..

Wiek: …………………………  Płeć:…………………………

Wykształcenie:

niższe niż podstawowe  podstawowe gimnazjalne 

ponadgimnazjalne policealne wyższe

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

osoba bierna zawodowo 

osoba pracująca:

w administracji rządowej
w administracji samorządowej
w małym lub średnim przedsiębiorstwie
w dużym przedsiębiorstwie
w organizacji pozarządowej
osoba prowadząca działalność na własny rachunek
rolnik
inne

Wykonywany zawód: ………………………….……………..…………………………………………………….…….

Zatrudniony w: …………………………………………………………………………………………………………...

Dodatkowe informacje:

posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

samotnie wychowująca/y dziecko 

liczba dzieci ………………………………..



Do niniejszego formularza dołączam:

1. Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim       wychowawczym

2. Zaświadczenie z PUP potwierdzające rejestrację

3. Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności

4. Inne dokumenty (proszę podać jakie)………………………………………..

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na:
a) uczestnictwo w projekcie pn  Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na
rynek  pracy,  realizowanym  w  ramach  działania  8  Osi  Priorytetowej  Rynek  Pracy  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

b) przetwarzanie moich danych osobowych,  zgodnie  z  przepisami  Ustawa z  dnia 10 maja 2018 r.  o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) do celów związanych z monitoringiem i ewaluacją
projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Agata Kęska Niepubliczne Przedszkole u
Cioci Agatki z obowiązków wobec Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie). Moja
zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony
cel przetwarzania;

c) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „b”, przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie lub podmiot przez niego upoważniony Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  do celów sprawozdawczych z realizacji
form  wsparcia,  w  których  brałam/em udział  oraz  monitoringu  i  ewaluacji  (Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.).

Oświadczam, że:

a) spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:

- posiadam dziecko w wieku do lat 3, które zostanie oddane pod opiekę placówki, 

- jestem osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dziecka lub poszukującą pracy, 

- zamieszkuję, uczę się bądź pracuję na terenie województwa małopolskiego.

b)  zostałam/em  poinformowana/y  o  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  ich
poprawiania,  przetwarzanych  przez  Agata  Kęska  Niepubliczne  Przedszkole  u  Cioci  Agatki  oraz
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
c)  zostałem poinformowany,  iż  uczestniczę w projekcie  współfinansowanym z  Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
d) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu,
e)  podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, 
f) wyżej podane dane i informacje są zgodne z prawdą, 
g) zostałam/em poinformowana/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………..………..………………… ………………………………….
Miejscowość, data Podpis
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu Żłobek "U Cioci  Agatki"  w Tymbarku szansą rodziców na
powrót na rynek pracy, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika projektu

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:

1) administratorem  tak  zebranych  danych  osobowych  jest  Instytucja  Zarządzająca  dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu;

3) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu
realizacji  zadań  związanych  z  monitoringiem  i  sprawozdawczością  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5) mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………………… ……………………………………….

Miejscowość, data  Podpis uczestnika projektu
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO ŻŁOBKA „U Cioci Agatki” 

Dane osobowe dziecka

PESEL …………………………………………………..
Imię ……………………………………………………...
Nazwisko ………………………………………………..
Data urodzenia …………………………………………..
Miejsce urodzenia ……………………………………….

Adres zamieszkania/zameldowania

Ulica/Miejscowość  …………………………………………………......……...
Numer domu /lokalu ……………………………………………..…………......
Kod pocztowy …………………………………………...…………......……......

 Informacje dodatkowe rodziców/prawnych opiekunów: 

 Czy dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów  ……………………………………

 Czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………

 Czy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej …………………………………………………………………………

 Czy dziecko posiada orzeczenie/opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub PCPR ……………………….

Pobyt dziecka w placówce w godzinach od ……………………………. do ……………………………
Z pełnym wyżywieniem tj. śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja …………………………………...

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w Placówce
(stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne, specjalna dieta, alergie) :

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
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Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka

Imię ……………………………………………………………………………………………..
Nazwisko ……………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka

Imię ……………………………………………………………………………………………..
Nazwisko ……………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

…………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

…………………………………………………………………………………………………...

Zakład pracy matki/opiekunki (nazwa, adres oraz telefon kontaktowy)

……………………………………………………………………………………………….......

Zakład pracy ojca/opiekuna (nazwa, adres oraz telefon kontaktowy)

……………………………………………………………………………………………….......

Inne telefony kontaktowe: …………………………………………………………………….

Oświadczam,  że  dane  przedłożone  w  niniejszym  podaniu  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  Niniejszym  przyjmuję  do
wiadomości  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  zgłoszeniu,  w  systemach
informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do żłobka. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000)

………………………… ……………………………………..
Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja,  niżej  podpisana/y  …………………………………………………………  deklaruję   udział
w projekcie  pn.  Żłobek  "U Cioci  Agatki"  w Tymbarku  szansą  rodziców na  powrót  na  rynek pracy,
realizowanym  przez  Agata  Kęska  Niepubliczne  Przedszkole  u  Cioci  Agatki  w  Ramach  8  Osi
Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Deklaruję udział w
organizowanych formach wsparcia  w ramach projektu  Żłobek "U Cioci  Agatki"  w Tymbarku szansą
rodziców  na  powrót  na  rynek  pracy.  Zostałem  poinformowany/a,  że  uczestniczę  w  projekcie
współfinansowanym w Ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Działanie 8.5 Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na
rynek pracy. Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Oświadczam,  że  zostałam/em   pouczona/y  o   odpowiedzialności   za  składanie  oświadczeń
niezgodnych  z  prawdą.  Oświadczam,  że  spełniam  kryteria  kwalifikowalności  uprawniające  mnie  do
udziału w Projekcie określone  w Regulaminie rekrutacji uczestników i realizacji projektu Żłobek "U Cioci
Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy.

……………………………………. …………………………………
           Miejscowość, data Podpis uczestnika
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………… oświadczam, że: 

1. Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
  TAK 
  NIE 
2. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  TAK 
  NIE 
3. Jestem osobą z niepełnosprawnościami
  TAK 
  NIE 
4. Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
  TAK 
  NIE 

……………………………………. …………………………………
           Miejscowość, data Podpis uczestnika
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RPMP.08.05.00-12-0125/19

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na
powrót na rynek pracy,  nr RPMP.08.05.00-12-0125/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego
stanowiący  Instytucję  Zarządzającą  dla  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres
do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2.  administratorem moich  danych  osobowych  przetwarzanych  w ramach  zbioru  danych  „Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do
spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  –  dane  osobowe  są  niezbędne  dla  realizacji  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

1) 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
ustanawiające  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;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  uchylające  rozporządzenie  Rady (WE)  nr
1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
4)  rozporządzenia  Wykonawczego  Komisji  (UE)  Nr  1011/2014  z  dnia  22  września  2014  r.
ustanawiające 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;

4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 oraz pkt 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji projektu Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu Agata Kęska Niepubliczne Przedszkole u Cioci Agatki. Moje dane
osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie
Powierzającego[1], Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone  specjalistycznym  podmiotom,  realizującym  na  zlecenie  Powierzającego,  Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i
zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6554265568235114844__ftn1


oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z
tych dat nastąpi później[2];
7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją
odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8.  posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia,
przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16 - 18 RODO;
9. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznam, iż
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
10.  moje  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione  innym  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie
przepisów prawa;
11. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane;
12. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

a)  wyznaczonym  przez  ADO  wskazanym  w  ust.  1,  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty
elektronicznej:  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  UMWM  [3] lub  pisemnie  na  adres:
Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych  UMWM,  Urząd  Marszałkowski  Województwa
Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
b)  wyznaczonym przez  ADO  wskazanym  w  ust.  2,  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty
elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR  [4];
c)  działającym  w  ramach  Instytucji  Pośredniczącej,  wysyłając  wiadomość na adres  poczty
elektronicznej:  Inspektora Ochrony Danych WUP  [5] lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony
Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków;

13. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji[6];
14. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy[7];
15. do  trzech  miesięcy  po  zakończonym  udziale  w  projekcie  dostarczę  dokumenty  potwierdzające
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)[8].

___________________________ ___________________________
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

[1] Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014-2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju.
[2] Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy
publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.).
[3]     iodo@umwm.malopolska.pl  
[4]     iod@miir.gov.pl
[5]     ochronadanych@wup-krakow.pl
[6] Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.
[7] Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
[8] Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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	KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
	DO ŻŁOBKA „U Cioci Agatki”
	Dane osobowe dziecka
	PESEL ………………………………………………….. Imię ……………………………………………………... Nazwisko ……………………………………………….. Data urodzenia ………………………………………….. Miejsce urodzenia ……………………………………….
	Pobyt dziecka w placówce w godzinach od ……………………………. do …………………………… Z pełnym wyżywieniem tj. śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja …………………………………...
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	DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
	Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………… deklaruję udział w projekcie pn. Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy, realizowanym przez Agata Kęska Niepubliczne Przedszkole u Cioci Agatki w Ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Deklaruję udział w organizowanych formach wsparcia w ramach projektu Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy. Zostałem poinformowany/a, że uczestniczę w projekcie współfinansowanym w Ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 8.5 Żłobek "U Cioci Agatki" w Tymbarku szansą rodziców na powrót na rynek pracy. Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.



