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Świecie

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w
Świeciu przy ul. Łokietka
Projekt nr RPKP.08.04.02-04-0025/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
Dane wspólne:
NAZWA
1 Tytuł projektu
2
3
4
5
6

Nr projektu
Priorytet Inwestycyjny, w ramach
którego jest realizowany Projekt
Działanie, w ramach którego jest
realizowany Projekt
Poddziałanie, w ramach którego
jest realizowany Projekt
Placówka

„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul.
Łokietka”
RPKP.08.04.02-04-0025/19
8. Rynek pracy
8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3
Żłobek Miejski w Świeciu przy ul, Łokietka

Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS
W przypadku zakwalifikowania się do projektu, dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji
głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). Jest to system wspierający realizację

programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Podanie
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
UWAGA:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie
drukowanymi literami w sposób czytelny i bez skreśleń długopisem koloru niebieskiego.
2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia),
a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
3. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów.
4. Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć poprzez wstawienie w zaznaczone pole □ znaku: X
I. FORMULARZ DANYCH DZIECKA
Imię/imiona i nazwisko dziecka
Data urodzenia
PESEL
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
(należy dołączyć orzeczenie)
Realizator Projektu/Biuro Projektu:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu

TAK⎕

NIE⎕
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II FORMULARZ DANYCH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Dane uczestnika projektu/rodzica dziecka, opiekuna prawnego powracającego na rynek pracy
1 Imię
2 Nazwisko
3 Płeć
K⎕
M⎕
4 Wiek w chwili
przystąpienia do projektu
5 PESEL
6 Wykształcenie
Dane kontaktowe
1
Ulica
2
Nr domu/nr lokalu
3
Miejscowość
4
Obszar
Miejski⎕
Wiejski⎕
Adres zamieszkania
5
Kod pocztowy
6
Województwo
7
Powiat
8
Gmina
9
Telefon kontaktowy
10 Adres poczty
elektronicznej (e-mail)
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć właściwe, zgodnie z definicją
na końcu formularza):
□ Bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
w tym
□ osoba długotrwale bezrobotna (pow. 12 m-cy)
□ inne
□ Bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
w tym
□ długotrwale bezrobotna
□ inne
□ Bierna zawodowo
□ w tym osoba ucząca się
□ w tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
□ inne (proszę podać jakie) …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
12
□ Osoba pracująca, w tym:
□ osoba pracująca w administracji rządowej
□ osoba pracująca w administracji samorządowej
□ osoba pracująca w MMŚP
□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej
□ osoba pracująca na własny rachunek
□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
□ inne
Zawód wykonywany:
□ instruktor praktycznej nauki zawodu
□ nauczyciel kształcenia ogólnego
□ nauczyciel wychowania przedszkolnego
Realizator Projektu/Biuro Projektu:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
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□ nauczyciel kształcenia zawodowego
□ pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
□ kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
□ pracownik instytucji rynku pracy
□ pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
□ pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
□ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
□ pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
□ rolnik
□ inny
Zatrudniony w (proszę podać nazwę instytucji/przedsiębiorstwa, w którym są Państwo
zatrudnieni)……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Dodatkowe informacje:
Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
□ Tak
□ Nie

13

Przynależę do mniejszości narodowej lub etnicznej
□ Tak
□ Nie

□ Odmawiam odpowiedzi

Jestem migrantem
□ Tak

□ Odmawiam odpowiedzi

□ Nie

Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
□ Tak
□ Nie
□ Odmawiam odpowiedzi
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
□ Tak
□ Nie
□ Odmawiam odpowiedzi
KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W
PROJEKCIE
(wypełnia Kandydat)

OCENA
(wypełnia Realizator Projektu)
TAK – spełnia kryteria
NIE – nie spełnia kryteriów

Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Świecie
14

□ TAK □ NIE
Rodzic /opiekun prawny dziecka w wieku od 20
tygodni do 3 lat (dotyczy wieku dziecka na dzień
planowanego objęcia wsparciem – 1 dzień w
żłobku)
□ TAK □ NIE

Realizator Projektu/Biuro Projektu:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE
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Status na rynku pracy:
osoba
niezatrudniona
–
bezrobotna
(zarejestrowana w PUP) lub nieaktywna zawodowa
(niepracująca i jednocześnie nie zarejestrowana w
PUP)
□ TAK □ NIE
- osoba zatrudniona przebywająca na urlopie
macierzyńskim / rodzicielskim

□ TAK

□ NIE

Deklaruję chęć powrotu na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w
wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat
/zarejestrowania
się
jako
osoba
bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia
□ TAK □ NIE

□ TAK

□ NIE

Spełnienie
Kandydata

□ TAK

□ NIE

□ TAK □ NIE
- osoba na urlopie wychowawczym
□ TAK □ NIE
- osoba pracująca
□ TAK □ NIE

kryteriów

formalnych

przez

Uwaga: w przypadku niespełniania, chociaż jednego z kryteriów formalnych przez kandydata,
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie nie podlega dalszej ocenie.
Kryteria merytoryczne
1

2
3

4

dziecko z rodziny wielodzietnej (3 dzieci lub więcej) - 20 pkt
(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, akty
urodzeń do wglądu)

TAK ⎕

Liczba pkt. ………………………..

TAK ⎕

dziecko niepełnosprawne - 20 pkt (orzeczenie o
niepełnosprawności dziecka)

NIE ⎕

Liczba pkt. ………………………..

dziecko ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia
- 10 pkt (oświadczenie rodzica)
rodzice są zatrudnieni, uczą się w trybie dziennym lub
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo
przynajmniej jedno z rodziców ma orzeczony znaczny stopień
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji(orzeczenie o
niepełnosprawności) - 5 pkt

TAK ⎕

NIE ⎕

Liczba pkt. ………………………..

TAK ⎕

NIE ⎕

Liczba pkt. ………………………..

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
uzyskanych przez kandydata za kryteria premiujące

Realizator Projektu/Biuro Projektu:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu

NIE ⎕
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Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą:
Oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Utworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka” i akceptuję jego warunki.
Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji formularza rekrutacyjnego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
Zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.
Jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu i spełniam kryteria
kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie
Zostałem poinformowany/a, że, moje dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji głównej centralnego
systemu teleinformatycznego (SL2014). Jest to system wspierający realizację programów operacyjnych
realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach
Projektu, w tym z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
osobowych oraz akceptuję ich zapisy.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej za wskazanie nieprawdziwych danych niniejszym oświadczam,
że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że projekt jest realizowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejscowość, data

Realizator Projektu/Biuro Projektu:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu

Czytelny podpis uczestnika Projektu

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
tel. 52 33 11 525, e-mail: fura@swiecie.pl
www.ooiw.swiecie.net/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)
INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek Miejski w Świeciu
znajdujący się przy ul. Łokietka oraz Ośrodek Oświaty i Wychowania określone w §5 „Zasady
Rekrutacji” regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Sapalska Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest
możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl .
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w sekcji C4 wniosku o
dofinansowanie projektu Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w
Świeciu przy ul. Łokietka określającego zawartość wniosku o przyjęcie do żłobka oraz wykaz
załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku jest Instytucja Zarządzająca poprzez aplikację
główną centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014).

5, Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w umowie z której wynika, że dane osobowe
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta ze Żłobka,
zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w Żłobku przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Żłobka, lub szkoły
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do żłobka jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
10.W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4
RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje
się jakichkolwiek profili kandydatów.
11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w
procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to
ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.
12. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do Żłobka,
natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie
poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………..
(data)

.............................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata)

Realizator Projektu/Biuro Projektu:
Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
tel. 52 33 11 525, e-mail: fura@swiecie.pl
www.ooiw.swiecie.net/.

