Załącznik Nr 4
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt „Wychodzę w świat” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 8. „Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.4.
„Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J.

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (do podsystemu PEFS)

(należy podać adres kontaktowy, umożliwiający kontakt w przypadku badania
ewaluacyjnego)

Dane kontaktowe

Dane uczestnika

L/p

(proszę wypełnić pismem drukowanym,
kolorem niebieskim)

Dane

1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

Płeć

4.

Wiek w latach w chwili przystępowania
do projektu

5.

PESEL

6.

Wykształcenie

7.

Ulica

8.

Nr domu

9.

Miejscowość

10.

Kod pocztowy

11.

Województwo

12.

Powiat

13.

Gmina

14.

Telefon

15.

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

(należy podać wiek uczestnika w chwili
złożenia wniosku)

□
□
□

do 12 lat

□
□

brak

□

kobieta

mężczyzna

powyżej 12 lat

podstawowe

Obszar wiejski
16.

(obszarami wiejskimi są tereny
położone poza granicami administracyjnymi miast –
obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca
poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej)

□

Tak

□

Nie
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DANE UZUPEŁNIAJĄCE UCZNIA (do podsystemu PEFS)
SYTUACJA UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

1

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
1
TAK [_]
NIE [_]
ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]

2

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
5
TAK [_]
NIE [_]
Osoba z niepełnosprawnościami

3
TAK [_]

NIE [_]

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
4

TAK
[_]
NIE [_]
ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]
6
7 tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
w
TAK [_]

5

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających
na
8 utrzymaniu
TAK [_]

6

NIE [_]

NIE [_]

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)
9
TAK [_]
NIE [_]
ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]

……………………………………………………
podpis rodzica / opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wychodzę w świat” 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) 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 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020;
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu „Wychodzę w świat” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu;
4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej,
beneficjentowi realizującemu projekt - CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Spółka Jawna z
siedzibą w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 97, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom
badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom
realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPO WŚ;
5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………….……………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

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

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