ul. Gajowicka 114-116, 53-407 Wrocław, tel. 535 212 242, www.berek.pl, e-mail: biuro@berek.pl

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!” RPDS.08.04.01-02-0109/18.
Dane uczestnika:
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
Niższe niż podstawowe/ podstawowe/ gimnazjalne/ ponadgimnazjalne (średnie)/
policealne/ wyższe*
Osoba bezrobotna zarejestrowana / nie zarejestrowana* w ewidencji urzędów pracy
w tym: długotrwale bezrobotna (powyżej 12 miesięcy) /inne*
Osoba bierna zawodowo: osoba ucząca się / nieuczestnicząca w kształceniu lub
szkoleniu* (w tym osoba na urlopie wychowawczym)
Osoba pracująca (w w mikro* / małym* / średnim*/dużym* przedsiębiorstwie
tym osoba na
prowadząca działalność na własny rachunek*
Status osoby na rynku pracy w urlopie
chwili przystąpienia do projektu macierzyńskim lub
w administracji rządowej*
rodzicielskim)
w administracji samorządowej*
Wykształcenie

w organizacji pozarządowej*
inne*
Zatrudniona/y
w
przedsiębiorstwa)

(nazwa
Instruktor praktycznej nauki zawodu*
Nauczyciel kształcenia ogólnego*
Nauczyciel wychowania przedszkolnego*
Nauczyciel kształcenia zawodowego*
Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia*
Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej*

Wykonywany zawód

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*
Inne*
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Dane kontaktowe
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
E-mail

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu *
Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem
krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem
Polski.

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby
opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności
- specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg
standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

Tak

Nie

Osoba z niepełnosprawnościami
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535),
tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na
poziomie ISCED 0.
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia)

Tak

……………………………………………………
Miejscowość, data
*odpowiednie zakreślić

Nie

Odmowa podania informacji

…………………………………………………………
Czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STATUSU RODZICA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO
PROJEKTU






Jestem osobą pracującą i chcę wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (dołączam
zaświadczenie z zakładu pracy)
Jestem osobą bierną zawodowo i chcę wrócić do pracy po urlopie wychowawczym (dołączam
zaświadczenie z zakładu pracy lub z PUP)
Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy (dołączam zaświadczenie z PUP)
Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy (nie pracuję od ponad 1 tygodnia,
aktywnie poszukuję pracy od ponad 4 tygodni i jestem gotowa/gotowy podjąć pracę w ciągu najbliższych
2 tygodni)

Niniejszym oświadczam, że w okresie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie (po zakończeniu
finansowania pobytu mojego dziecka w żłobku) powrócę na rynek pracy oraz udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy w poniższej formie:
 Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające powrót do pracy po urlopie rodzicielskim lub
macierzyńskim i/lub
 Kopia podpisanej umowy potwierdzającej zatrudnienie i/lub
 Dokumenty potwierdzające założenie / prowadzenie działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG) i/lub
 Zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie w PUP i/lub
 Oświadczenie o poszukiwaniu pracy i/lub
 Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy.

……………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………
Czytelny podpis

ul. Gajowicka 114-116, 53-407 Wrocław, tel. 535 212 242, www.berek.pl, e-mail: biuro@berek.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w
formularzu zgłoszeniowym do projektu Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK! wyłącznie przez:


Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz
 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa
w celach realizacji projektu pn Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków,
udzielenia
wsparcia,
monitoringu,
ewaluacji,
kontroli,
audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

……………………….………………….…………………………….
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

..…………………………………..
miejscowość, dnia

……………………………………………….
imię i nazwisko, podpis
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy – tworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK!” RPDS.08.04.01-02-0109/18 przyjmuję do wiadomości,
iż:
1) Administratorem moich danych jest:
 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50411 Wrocław;
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail
iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w
celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych.
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6
ust. 1 lit. b) i c) 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na
podstawie:
a. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”:
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5)

6)

7)

8)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego 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
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,
Beneficjent, Partner1 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego
2014 - 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na
potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ
przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają
Administratorzy.
Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

..…………………………………..
miejscowość, dnia

1

Jeśli dotyczy.

……………………………………………….
imię i nazwisko, podpis

