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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

pn. „Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam” 
 

Wypełnia Biuro Projektu (osoba upoważniona) 

Potwierdzenie złożenia wniosku 
(data wpływu) 

 
Podpis osoby przyjmującej 
wniosek 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam” 

CZĘŚĆ I – DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

 

CZĘŚĆ II – DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL             
 

Data urodzenia   

Adres zamieszkania  

(ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość,  

kod pocztowy, gmina) 

 

Data rozpoczęcia uczęszczania dziecka  

do żłobka (dzień/miesiąc/rok) 
 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL 
           

 

Data urodzenia  

Adres miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego 

ulica  

nr domu  nr mieszkania  

miejscowość  

kod pocztowy  poczta  

powiat  gmina  

Miejsce zatrudnienia (jeśli dotyczy) 
nazwa 

pracodawcy 
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CZĘŚĆ III - MINIMALNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE (kryteria formalne) 

 

Oświadczam, iż: 

 

 

CZĘŚĆ IV – KRYTERIA PREMIUJĄCE (kryteria preferowane) 

Proszę zaznaczyć X jeśli spełnia Pan/Pani kryteria premiujące (jeśli należy Pan/Pani do grupy osób preferowanych do objęcia 

wsparciem to otrzyma Pan/Pani dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. Jeśli nie spełnia Pan/Pani kryteriów preferowanych nadal 

możliwy jest udział w projekcie). 

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów premiowanych zostanie Pan/Pani poproszony/a o przedstawienie stosownych 

dokumentów potwierdzających zasadność przyznania dodatkowych punktów określonych w Regulaminie rekrutacji  

i udziału w projekcie (dokumenty poświadczające przyznanie punktów premiowanych wymieniono w nawiasie – przy danym 

kryterium). 

  

ulica i nr  

kod pocztowy  poczta  

Miejsce kształcenia (jeśli dotyczy – dla osób 

uczących się w chwili rekrutacji do projektu) 

nazwa szkoły  

ulica i nr  

kod pocztowy  poczta  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Mieszkam na terenie Województwa 
Małopolskiego  
 

 TAK 

 NIE 

 
 

Sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku  

do lat 3 

 TAK 

 NIE 

 

Status na rynku pracy (status kandydatki-a) 

 

 Osoba pracująca (przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, w tym 

przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie 

pracujących w niepełnym wymiarze czasu) 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 Osoba bierna zawodowo (niepracująca, niezarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy lub  przebywająca na urlopie wychowawczym) 
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Oświadczam, że jestem: 

 

Oświadczam, iż: 

 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Projektu; 

 Zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „ Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam”, 

 Zostałam/łem poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

 Zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Beneficjentowi informacji dotyczącej mojego statusu na rynku pracy  

tj. powrotu na rynek pracy lub faktu poszukiwania pracy w okresie trwania projektu, w tym informacji nt. udziału  

w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w okresie trwania projektu i do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie, 

 Przedstawione przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu na 

dzień podpisania niniejszego formularza. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności jaka ponoszę w przypadku podania 

nieprawdziwych danych*. 

 

 

 

 

miejscowość, data (czytelny podpis Kandydatki/Kandydata lub opiekuna prawnego) 

CZĘŚĆ V – OŚWIADCZENIA  

1. Wyrażam zgodę na udział w projekcie "Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci-praca dla mam” i deklaruję chęć uczestnictwa w nim; 

2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie "Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam” 

wraz z załącznikami, akceptuję jego zapisy oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

3. Spełniam kryteria kwalifikowalności, o których mowa w powyższym Regulaminie, uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie, 

w tym wyrażam chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy. 

4. Przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia zobowiązuję się do złożenia oświadczenia, zgodnego z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam” oraz pozostałych 

wymaganych formularzy/oświadczeń. 

Osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności swoim lub dziecka 

(kserokopia decyzji Zespołu Orzekającego lub ZUS lub KRUS o 

niepełnosprawności dziecka lub Kandydata do projektu) 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM PODANIA DANYCH 

Osobą samotnie wychowująca dziecko  
 TAK 

 NIE 

 

Osobą posiadająca więcej niż jedno dziecko  
 TAK 

 NIE 

 

Osobą, która nigdy nie pracowała  
 TAK 

 NIE 

 

Osobą, która miała przerwę w pracy powyżej 3 lat (np. zaświadczenia z PUP) 
 TAK 

 NIE 

 

Osoba, która miała przerwę w pracy od 1-3 lat (np. zaświadczenie z PUP)  
 TAK 

 NIE 
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W związku z przystąpieniem do projektu „Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 

iż: 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu rekrutacji i realizacji 

projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO).  

6. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, 

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

7. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 2/4,  

00-926 Warszawa. 

8. 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 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

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 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. 2017, poz.1460 z późn. zm.); 

4) rozporządzenia Wykonawcze 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 wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

9. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji projektu "Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci 

- praca dla mam”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).  

10. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  

w Krakowie, Plac na Stawach 2, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Pani Urszuli Golińskiej, z siedzibą przy 

ul. Płk. Józefa Serugi 25, 32-700 Bochnia. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta 

kontrole i audyty w ramach RPO WM.  

11. Dane osobowe będą przechowywane przez beneficjenta projektu do dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu 

zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. 

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym wzięcia udziału w projekcie "Mali 

Odkrywcy żłobek dla dzieci - praca dla mam”, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w 

ramach projektu. 

13. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO. 

14. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych 

zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do  przetwarzanych danych istnieją prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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15. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

16. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

17. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

18. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość 

na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 

 
 

 

 

miejscowość, data (czytelny podpis Kandydatki/Kandydata lub opiekuna prawnego) 

 

 

Pouczenie  
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 Kodeksu Karnego 


