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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„„After-school clubs to increase motivation and prevent dropout”

”
realizowanego od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.
Zaleca się wypełnienie formularza wraz z załącznikami długopisem w kolorze niebieskim

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
Imię (imiona)
i nazwisko
PESEL
Data urodzenia
ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica Nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Województwo/
Powiat
Telefon stacjonarny/ Telefon
komórkowy
rodzica/prawnego opiekuna
Telefon komórkowy
ucznia
E-mail ucznia

……………………………………………
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na
wykorzystywanie wizerunku
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Pacanów
Szkola Podstawowa im. K.
Makuszyńskiego w Pacanowie
Ul. Karska 3, 28-133 Pacanów
Tel. 413765101, e-mail:
sekretariat@sppacanow.pl
Projekt realizowany na podstawie umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

__________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
deklaruję udział swojego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym do udziału w
projekcie „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout”
współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - akcja 2.1 – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej:
Współpraca Szkół.


zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ewentualnej możliwości
poniesienia dodatkowych kosztów np. kieszonkowe na pamiątki.



dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności
uprawniające do udziału w Projekcie,



zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie i akceptuje jego warunki,



zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą

Pacanów 01.10..2018r.

………………...................……………..

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 1

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego podpisującego deklarację w imieniu dziecka:

PACANÓW, 01.10.2018 r.

………………………………………………..
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

1

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez
daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna.
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Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego
dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do realizacji i promocji projektu
Erasmus Plus przez Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie poprzez
publikację na stronie Erasmus Plus, portalach społecznościowych (np. Facebook) projektu,
stron internetowych szkoły macierzystej i szkół partnerskich oraz instytucji współpracujących,
gminy, w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych, w kronice szkolnej, jak również w
gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE
L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………...
data, Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Pacanów
Szkola Podstawowa im. K.
Makuszyńskiego w Pacanowie
Ul. Karska 3, 28-133 Pacanów
Tel. 413765101, e-mail:
sekretariat@sppacanow.pl
Projekt realizowany na podstawie umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

__________________________________________________________________________________
KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
realizacji i promocji projektu Erasmus Plus przez Szkołę Podstawową w Pacanowie poprzez
publikację na stronie Erasmus Plus, portalach społecznościowych (np. Facebook) projektu,
stron internetowych szkoły macierzystej i szkół partnerskich oraz instytucji współpracujących,
gminy, w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych, w kronice szkolnej, jak również
w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie
jest ważne przez cały okres realizacji projektu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może
być wycofana w dowolnym czasie.
…………………………………………...
data, Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Pacanów
Szkola Podstawowa im. K.
Makuszyńskiego w Pacanowie
Ul. Karska 3, 28-133 Pacanów
Tel. 413765101, e-mail:
sekretariat@sppacanow.pl
Projekt realizowany na podstawie umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

__________________________________________________________________________________

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1)

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w
Pacanowie, ul. Karska 3, adres e-mail – dyrektor@sppacanow.pl, numer telefonu – 41
376 5101. oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

1. W Szkole Podstawowej w Pacanowie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane
kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promowania projektu Erasmus Plus, a
także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej
zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
4. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, gminy, w prasie
lokalnej, w kronice szkolnej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
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- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z realizacja i promocją projektu Erasmus Plus
znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela
ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody.
Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.
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