
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego dziecka 

w projekcie „Zwiększenie liczby miejsc  

przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

Biorąc udział w rekrutacji do projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie 

ich funkcjonowania” – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

 

KLAUZULA INFORMACVYJNA 

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz 

minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny). 

2. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do 

wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:  

adres e-mail: iod2@pluznica.pl 

adres pocztowy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy, Płużnica 43, 87-214 Płużnica 

3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 

27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020: 

a) 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 

z późn. zm.), 

b) 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 dnia 20 grudnia 2013 

r., s. 470–486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 217 z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) 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 dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 

z późn. zm.), 

b) 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 dnia 20 grudnia 2013 

r., s. 470–486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 217 z późn. zm.), 

d) 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 dnia 30 września 2014 r., s.1). 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu „Zwiększenie 

liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

5. Twoje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  

- Zespół szkolno Przedszkolny, z siedzibą w Płużnicy 43, 87-214 Płużnica. Twoje dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub Beneficjenta. 

Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym 

na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 

oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

6. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania i zameldowania 

 Informacja o wychowywaniu dziecka samotnie bądź w rodzienie wielodzietnej  

 Informację o niepełnosprawności dziecka/rodziców/rodzeństwa 

 Informacje o objęciu dziecka pieczą zastępczą 

 Numer telefonu 

 Adres poczty elektronicznej  

 Imię i nazwisko dziecka  

 Wiek dziecka  

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. Gwarantujemy Tobie prawo dostępu do Twoich danych i ich sprostowania, wynikające z 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z uprawnień tych możesz skorzystać w odniesieniu 

do żądania sprostowania danych - zauważysz że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich sprostowania.  



8. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich danych 

osobowych do organu nadzorczego , którym jest Prezes Twoje dane osobowe nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

9. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania projektu, a także po jego zakończeniu 

w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

Oświadczam, że:  

1. w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi, poprzez 

wypełnienie ankiety, dane dotyczące zwiększenia szans edukacyjnych mojego dziecka, dzięki 

udziałowi w projekcie. 

 


