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Załącznik nr 2  – Deklaracja udziału i aktywnego uczestnictwa w projekcie -dziecka  

 

DEKLARACJA UDZIAŁU I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Smyki na dobry start” RPWM.02.01.00-28-0014/18 
 

 

Ja niżej podpisany…………………………….…………wyrażam zgodę  na uczestnictwo mojego 
dziecka/podopiecznego w projekcie „Smyki na dobry start” nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0014/18, 
realizowanym przez Firmę budowlaną ADROM Arkadiusz Śliz, współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 02.01 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i warunkami uczestnictwa w 

projekcie Smyki na dobry start realizowanego w okresie od 01.09.2018 do 30.08.2020. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia obecności dziecka na planowanych zajęciach (minimum 
70% obecności) oraz do usprawiedliwiania nieobecności wynikłych ze zdarzeń losowych. 

Oświadczam, iż nie przerwę uczestnictwa w projekcie z nieuzasadnionych losowo przyczyn. 
Zobowiązuję się do aktywnie uczestnictwa w projekcie.  

Zostałem/am poinformowany/a, iż rekrutacja odbywa się do Projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 02.01 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku mojego do celów projektowych, w szczególności 

do promowania i upowszechniania Projektu na stronach internetowych, materiałach filmowych i 

publikacjach. 

Oświadczam, że jestem  osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Projekcie zgodnie z Regulaminu 
rekrutacji i warunków uczestnictwa  w projekcie.  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

  ………………………….…………..…                                                                         …………………………………………………..…...….                                   
            (miejscowość, data)                                                                                  (czytelny podpis uczestnika projektu)  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Projekt Smyki na dobry start  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlana ARDOM Arkadiusz Śliz.   

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@smyki.com.pl , 

telefonicznie: 609308613 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

 rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu Smyk na dobry start (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wykonania 
i na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0014/18, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. b RODO); 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:  

 gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, np. Policji, Sądom, innym 

organom państwowym, 

 podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w 

umowie usług na rzecz administratora, np. usług księgowych, usług kadrowo-płacowych, 

usług prawnych, doradczych, usług drukarskich, usług teleinformatycznych (hosting, 

dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych) 

5. Posiada Pani/Pan prawo: 

 dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane 

osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do 

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych 

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do 
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żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania (art. 15 RODO), 

 otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym 

pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w 

rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO), 

 sprostowania – żądania sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), 

 usunięcia danych – żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli administrator nie 

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane już nie są niezbędne do celów 

przetwarzania (art. 17 RODO), 

 ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 

RODO), gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na 

okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, 

 przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które 

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, 

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią 

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), 

 sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym 

wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów 

administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych 
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celach (art. 21 RODO), 

 cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podania przyczyny, lecz przetwarzanie danych 

osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie 

zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, 

w którym zgoda ta została wyrażona. 

Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, należy skontaktować się, wykorzystując podane w 

pkt 1 dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie 

chce Pani/Pan skorzystać. 

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I ROZUMIEM INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:  

  

 

  ………………………….…………..…                                                                          ……………………………………………………..…...….                                                        (miejscowość, data)                                                                                  (czytelny podpis uczestnika projektu)  
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INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNIKA PROJEKTU – dziecka  

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami poniższego formularza, zaznaczenie „X” we właściwej kratce 
lub udzielenie odpowiedzi w przypadku pozostałych pytań. 

 

Lp. DANE UCZESTNIKA WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI LUB ZAZNACZYĆ „X” 

1 Kraj  

2 Imię i Nazwisko  

3 PESEL □□□□□□□□□□□ 

4 Płeć   Kobieta               Mężczyzna 

5 
Wiek w chwili przystępowania do 
projektu 

 

DANE KONTAKTOWE 

6 Wykształcenie 
 Niższe niż podstawowe      Podstawowe       

 Gimnazjalne  Ponadgimnazjalne  Wyższe 

7 Województwo   

8 Powiat  

9 Gmina  

10 Miejscowość  

11 Ulica  

12 Nr budynku/Nr lokalu  

13 Kod pocztowy  

14 
Telefon kontaktowy 
(uczestnika/rodzica/opiekuna) 

 

15 Adres e-mail  

STATUS UCZESTNIKA 

16 Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 Tak          

 Nie       

 Odmawiam podania informacji 
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17 Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 Tak          

 Nie       

 Odmawiam podania informacji 

18 Osoba z niepełnosprawnościami  Tak          

 Nie       

 Odmawiam podania informacji 

19 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

 Tak          

 Nie       

 Odmawiam podania informacji 

 

 

………………………….…………..…                                                                         …………………………………………………..…...….                                   
            (miejscowość, data)                                                                                  (czytelny podpis uczestnika projektu)  

 

 


