Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie edukacji w
gminie Wyry”

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
do Projektu „Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry”
Część 1. Dane podstawowe Uczestnika/Uczestniczki
DANE OSOBOWE
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Płeć:

Kobieta ☐

Mężczyzna ☐

PESEL (jeżeli osoba nie posiada,
proszę wpisać BRAK i podać datę
urodzenia dd-mm-rrrr):
DANE KONTAKTOWE (należy podać adres zamieszkania na terenie gminy, z której uczestnik kwalifikuje
się do udziału w projekcie – dane wskazane w poniższej części muszą potwierdzać stan faktyczny,
potwierdzony przez niniejszą deklarację uczestnika/czki)
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

Część 2. Status Uczestnika/Uczestniczki w chwili przystępowania do Projektu
1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
☐ TAK

☐ NIE

☐ Odmowa podania informacji

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
☐ TAK

☐ NIE

3. Osoba z niepełnosprawnościami
(w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego, tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan
zdrowia)

☐ TAK

☐ NIE

☐ Odmowa podania informacji

4. Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)Osoba przebywająca
w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
☐ TAK

☐ NIE

☐ Odmowa podania informacji

W związku z procesem rekrutacyjnym do projektu pn. „Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry”
przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Gmina Wyry.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty
elektronicznej: inspektorodo@wyry.pl. lub pisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
3.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu:
•
przeprowadzenia rekrutacji do Projektu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest
wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
A w przypadku zakwalifikowania do Projektu, to również w celu:
•
udzielenia wsparcia
•
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
•
monitoringu
•
ewaluacji
•
kontroli
•
audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
•
sprawozdawczości
•
rozliczenia projektu
•
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
•
zachowania trwałości projektu
•
archiwizacji
•
badań i analiz

Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i
niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego. W zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w
ankiecie zgłoszeniowej i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi podstawę
przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda.
4.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane
tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzających dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych
umów.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie w
szczególności: Instytucja Zarządzająca – Województwo Śląskie reprezentowane przez Zarząd
Województwa Śląskiego.
5.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez
okres niezbędny dla realizacji projektu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy
okres przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu.
6.
•
•
•
•
•
•
•
•

W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
usunięcia, z zastrzeżeniem, że Administrator na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO ma prawo
odmówić usunięcia danych osobowych.
żądania ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)
lub f) RODO
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej wycofaniem (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda),
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),

7.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia
udziału w rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie. Niepodanie danych spowoduje niemożność
realizacji procesu rekrutacyjnego, a w konsekwencji uczestnictwa w Projekcie. Natomiast
udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w ankiecie, nie
jest konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia.
8.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
…………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

