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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa  

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY 

 

Dane dziecka  

imię i nazwisko    

data urodzenia    

PESEL    

dziecko z niepełnosprawnością  

 

(rodzaj niepełnosprawności) 

☐TAK           ☐NIE 

 

……………………………….. 

ulica    

nr domu    

nr mieszkania    

kod pocztowy    

miejscowość    

Dane rodzica 

imię    

nazwisko    

telefon kontaktowy   

adres poczty e-mail   

 

Rodzina dziecka korzysta ze świadczeń pomocy 

społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej 

☐TAK           ☐NIE 

Rodzina dziecka kwalifikuje się do objęcia 

świadczeniami pomocy społecznej, tj. spełnia co 

najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

☐TAK           ☐NIE 

Rodzina dziecka korzysta z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa ☐TAK           ☐NIE 

Rodzice biorą/brali udział w projekcie aktywizacji 

społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020  

☐TAK           ☐NIE 

 

Załączniki do kwestionariusza: 

1. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (jeśli dotyczy). 

2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jeśli dotyczy). 

3. Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (jeśli 

dotyczy). 

4. Zaświadczenie o uczestnictwie/zakończeniu udziału w projekcie aktywizacji społeczno-

zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 (jeśli dotyczy). 
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Oświadczenia: 

Ja niżej podpisany/a :…………………………………………………………………  
  
1.Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” realizowanym przez 
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani mojego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym:  
 

…………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko dziecka) 

2. Zapoznałem/AM się z zasadami rekrutacji i udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie 
uczestnictwa.  
3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ  2014-2020. 
4. Jestem świadomy/a, iż złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem dziecka do udziału w projekcie.  
5. Oświadczam, że podane przeze mnie w kwestionariuszu rekrutacyjnym informacje odpowiadają 
stanowi faktycznemu na dzień jego złożenia. 
6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz 9 ust. 2 litera a 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 (dalej: „RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz danych osobowych mojego dziecka podanych w kwestionariuszu rekrutacyjnym.  
7. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 
 

 

………………………………                                          ………………………………  
 
     /miejscowość i data/                                      /czytelny podpis rodzica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Projekt „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

Klauzula informacyjna: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. („RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że: 

 
1. Administratoremdanychosobowychjest: StowarzyszenieSpołecznieZaangażowani z siedzibą w 

Łodziprzyul. Więckowskiego 62/4, 90-735 Łódź, zarejestrowane w RejestrzeStowarzyszeńpodnumerem 
KRS 0000448145, NIP: 7272788402 REGON: 10154901500000 zwanydalej:"Administratorem". 

2. Ilekroć w klauzuli odwołujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych może to również oznaczać 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dzieci.  

3. W każdym przypadku mogą Państwo skontaktować się z Administratorem: 
 
1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: RODO 
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@spoleczniezaangazowani.pl 
3) telefonicznie pod numerem telefonu 508388840 

 
4. Państwa dane osobowe w zakresie w jakim obowiązek ich podania wynika z Regulaminu uczestnictwa oraz 

formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do projektu „Świetlica w 
MIEJSCU SPOTKAŃ” (dalej: „Projekt”) na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane na 
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Dane osobowe 
o niepełnosprawności i jej rodzaju, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dotyczące stanu zdrowia dziecka) 
będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 RODO tj. za wyraźną Państwa zgodą która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) w przypadku niezakwalifikowania się do Projektu - do zakończenia procesu naboru do Projektu.  
b) W przypadku zakwalifikowania się warunkowego (lista rezerwowa) – przez czas trwania Projektu.  

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu 
Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy 
prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji. 
 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
8. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 
9. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/i prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
3) przeniesienia danych; 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie naboru do projektu 
„Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ”.  

 
 

 

(data i czytelny podpis rodzica)…………………………………………………………… 

 

mailto:biuro@spoleczniezaangazowani.pl

