FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU:
„Rozwijamy kompetencje kluczowe!”
Numer umowy

RPZP.08.03.0-32-K004/16-00

Tytuł projektu

Rozwijamy kompetencje kluczowe!

Imię ucznia/uczennicy
Drugie imię ucznia/uczennicy
Nazwisko ucznia/uczennicy
Płeć
Klasa
Telefon
E-mail
PESEL
Wiek
Adres zamieszkania ucznia/uczennicy
Ulica i numer domu/mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Obszar wiejski/miejski
Powiat
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego1
Telefon rodzica/opiekuna prawnego
E-mail rodzica/opiekuna prawnego
Adres do korespondencji
Ulica i numer domu/mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Obszar wiejski/miejski
Powiat
Rodzaj wsparcia

…………..……
Data

Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Dodatkowe zajęcia przyrodnicze
Dodatkowe zajęcia z technologii informacyjnokomunikacyjnych(TIK)
Kółko matematyczne
Obóz edukacyjny w Barlinku
……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1

Ze względu na fakt współfinansowania projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dane są niezbędne do
procesu monitowania i ewaluacji projektu.

Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe!” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem mojego dziecka ……………………………….do projektu pn.
„Rozwijamy kompetencje kluczowe!”, ja, ……………………………….niżej podpisany/a
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem
moich
danych
osobowych
jest
Zarząd
Województwa
Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 uchylające 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;
w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające 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 uchylające 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
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.
Rozwijamy kompetencje kluczowe!, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ
2014-2020);
moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul.
Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Szczecińska
Fundacja Talent Promocja Postęp, al. Wojska polskiego 69, 70-478 Szczecin oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: Zespół Szkół
Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp, Taborowa 7, 70-833 Szczecin.
moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego2, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta;
moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020;
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
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;
w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego
statusu na rynku pracy;
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
Miejscowość i data

2

……………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył
Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku
Nazwa i adres Beneficjenta: Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp, al. Wojska
Polskiego 69, 70-478 Szczecin
Nazwa i adres realizatora/szkoły: Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja
Postęp, Taborowa 7, 70-833 Szczecin

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UPOWSZECHNIANIE
WIZERUNKU
W związku z przystąpieniem mojego dziecka do projektu systemowego: „Rozwijamy
kompetencje kluczowe!” realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp
oraz Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp, wyrażam zgodę na
używanie i rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka, dla celów
działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby informacji i promocji Europejskiego
Funduszu Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane
podczas zajęć, w których uczestniczyć będzie moje dziecko mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie
oświadczenia jest dobrowolne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie względem Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp oraz Zespołu
Szkół
Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp, z tytułu wykorzystywania
wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.

…………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik do formularz zgłoszeniowy dla uczniów w ramach projektu: „Rozwijamy
kompetencje kluczowe!”
Numer umowy

RPZP.08.03.00-32-K004/16-00

Tytuł projektu

Rozwijamy kompetencje kluczowe!

Imię ucznia/uczennicy
Drugie imię ucznia/uczennicy
Nazwisko ucznia/uczennicy

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Tak
Nie
Odmowa informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami

Tak
Nie
Tak
Nie
Odmowa informacji

Osoba przebywająca
w gospodarstwie
domowym bez osób
pracujących

Tak, w tym w
gospodarstwie domowym
z dziećmi pozostającymi
na utrzymaniu

Tak

Nie

Nie
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

Tak
Nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)

Tak
Nie

……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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