Załącznik nr 1
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
organizowanych w ramach projektu „EKO Pleszew”

Informacje wypełniane przez Beneficjenta Projektu

Data wpływu Formularza rekrutacyjnego:

Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego:
………...……………………….
Czytelny Podpis osoby przyjmującej formularz
rekrutacyjny:
………...……………………….

Nazwa projektodawcy:
MIASTO I GMINA PLESZEW
Tytuł projektu:
EKO Pleszew

Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Przedszkole*
Typ placówki

Szkoła Podstawowa *

Klasa: ……………..

Nazwa przedszkola/ szkoły
podstawowej
*właściwe zaznaczyć znakiem X

Projekt pn. “EKO Pleszew” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4: ,,Środowisko”, Działanie 4.5: ,,Ochrona przyrody” , Poddziałanie 4.5.4. ,,Edukacja ekologiczna”.

Dane kontaktowe uczestnika
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy rodzica/ów;
opiekuna/ów prawnych
Adres e-mail rodzica/ów; opiekuna/ów
prawnych

Rodzaj wsparcia
Szkoła Podstawowa

Zajęcia dodatkowe – upowszechnienie
alternatywnych środków transportu (rower miejski) i
OZE*
Zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii*

Przedszkole

Zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii z
wykorzystaniem ogródka ekologicznego*

*właściwe zaznaczyć znakiem X

Dodatkowe informacje
Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności:
Tak
(w załączeniu kopia
orzeczenia o
niepełnosprawności)

Odmowa podania
informacji

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w tym szczególnych kategorii oraz wizerunku mojego syna/córki w związku z realizacją projektu „EKO Pleszew”.
Jednocześnie oświadczam, z jestem świadom/a dobrowolności podania danych osobowych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do jej wycofania w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych

___________________

_____________________________________

Data

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu
pn: „EKO Pleszew” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.5
„Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja Ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, dalej: RODO)
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na
administratora na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego w związku z realizacją
Projektu w ramach Programu WPRO na lata 2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. a, g (RODO), oraz w celu realizacji w/w projektu i zawartej umowy, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (RODO).
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, podmioty, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła
wykonanie zadań związanych z realizacją Programu, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty,
kontrole, sprawozdawczość, działania informacyjno-promocyjne i ewaluacje, oraz podmioty
realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji
i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności
wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.
W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w tym przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania.
Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa
się przetwarzanie danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
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