Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA
do projektu „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny
Data wpływu formularza
Numer formularza
Numer porządkowy kandydata
Podpis osoby przyjmującej formularz
CZĘŚĆ A. DANE PROJEKTU
Beneficjent

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie
„NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE”

Tytuł projektu

„Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”

Nr projektu

RPSW.08.03.03 – 26 – 0016/17

Czas trwania projektu

01.08.2018 - 30.06.2019

Priorytet

VIII „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”

Działanie

8.3. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”

Poddziałanie

8.3.3. „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania
TIK”
CZĘŚĆ B. INFORMACJE O KANDYDACIE

Imię
Nazwisko
Pesel
Płeć
Wykształcenie

Pełna nazwa placówki

Wiek
 kobieta

 mężczyzna

Przedmiot
Adres zamieszkania

 obszar wiejski

 obszar miejski

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Nr budynku
Poczta

DEKLARACJA UCZESTNIKA
1. Deklaruję chęć udziału w projekcie RPSW.08.03.03 – 26 – 0016/17 pn. „Nowe perspektywy
dla uczniów SP w Bebelnie" i zobowiązuję się respektować wszystkie zasady uczestnictwa w
nim.
2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz, że
poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu
danych osobowych, wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem rekrutacji.
4. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w celach niezbędnych do dokumentacji
audiowizualnej oraz w ramach działań związanych z promocją projektu opisanych w
„Regulaminie rekrutacji”.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Jestem świadoma/y, iż złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Bebelno Wieś, dn. …………………………
(data)

……………………………………………………
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowe perspektywy dla uczniów SP w
Bebelnie” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków
Kielc 3, 25-516 Kielce;
2) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności:
a) udzielenia wsparcia,
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
c) monitoringu,
d) ewaluacji,
e) kontroli,
f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
g) sprawozdawczości,
h) rozliczenia projektu,
i) zachowania trwałości projektu,
j) archiwizacji.
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 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej,
beneficjentowi realizującemu projekt

- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji w

Bebelnie „NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE” Bebelno Wieś 85, 29 – 100 Włoszczowa oraz

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Szkoła
Podstawowa im. W. Przybyszewskiego w Bebelnie, Bebelno Wieś 85, 29 – 100 Włoszczowa.
Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ
kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020;
5) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym
przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt.
2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu
lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom
postępowań administracyjnych.
6) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu pn. „Nowe
perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie” RPSW.08.03.03-26-0016/17 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
9) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Bebelno Wieś, dn. ……………………………..
DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z zakwalifikowaniem do projektu pn. „Nowe perspektywy dla uczniów SP w Bebelnie”
Nr RPSW.08.03.03–26–0016/17 realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa VII „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”
Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”
Poddziałanie 8.3.3. „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”
oświadczam, że nie korzystam z tego samego rodzaju wsparcia w innych projektach współfinansowanych w
ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.

Bebelno Wieś, dn. ……………………………………….. r.

………………………………………………………..
(podpis uczestnika)

