REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia
Słowniczek pojęć:
1. Kandydat – należy przez to rozumieć dziecko w wieku 2,5 – 4 lata, które rodzice zgłosili do
uczęszczania do przedszkola Akademia Małego Europejczyka w ramach projektu „Akademia Małego
Europejczyka – najlepszy start w edukację”, poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych i dlatego
bierze ono udział w procesie rekrutacji do Projektu.
2. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie
w wyniku procesu rekrutacji zgodnie z regulaminem rekrutacji i przyjętymi kryteriami uczestnictwa.
3.Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie
i usuwanie, które wykonuje się w systemie informatycznym Podręcznik Beneficjenta SL2014 6.
4. Dokumenty rekrutacyjne – należy przez to rozumieć dokumenty składane przez kandydatów do
Projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do Projektu: kwestionariusz
rekrutacyjny i karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Akademia Małego Europejczyka w Koszalinie.
5. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie- dokument obowiązujący dla Projektu określający
zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie, prawa i obowiązki uczestników Projektu.
6. Forma wsparcia – należy przez to rozumieć ofertę Projektu w postaci przyjęcia dziecka, będącego
Uczestnikiem projektu do przedszkola, objęcie dziecka dodatkowymi zajęciami, podnoszenie kwalifikacji
przez nauczycieli Przedszkola.
7. Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć komisję dokonującą kwalifikacji Uczestników
projektu spośród Kandydatów.
8. Osoba zatrudniona – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu Pracy, w
szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie
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umów cywilno- prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), a także rolnika i domownika rolnika
ubezpieczonych w KRUS, która dniu przystąpienia do projektu przebywa na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim lub wychowawczym.
9. Osoba samozatrudniona – należy przez to rozumieć osobę, która prowadzi działalność gospodarczą
na własny rachunek i odpowiedzialność.
10. Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm) oraz uczeń albo dziecko
w wieku przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
na dany rodzaj niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
głębokim. Orzeczenia te są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
11. Rodzic - ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów
prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
12. Przedszkole – Akademia Małego Europejczyka - jedna z form opieki nad dziećmi w wieku 3 – 6 lat,
której zadaniem jest zapewnienie dziecku opieki oraz realizacja programów wychowania przedszkolnego
uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego
13. Deklaracja udziału w projekcie – należy przez to rozumieć oświadczenie uczestnika projektu lub
jego rodzica/opiekuna prawnego, zawierające deklarację regulującą udział uczestników w Projekcie.
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez:
- utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z miasta Koszalina oraz
powiatu koszalińskiego,
- zwiększenie szans edukacyjnych 50 dzieci, poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach,
wyrównujących ich deficyty w tym zakresie,
- podniesienie przez 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego kompetencji z zakresu pedagogiki
specjalnej, co wpłynie na efektywne wyniki pracy z dziećmi, szczególnie z barierami edukacyjnymi.
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Cele te zostaną zrealizowane w okresie 01.04.2020 do 30.04.2022 r.
2. Opieka nad dzieckiem w ramach projektu oraz realizacja programu wychowania przedszkolnego
świadczona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez Przedszkole.
3. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia
w Przedszkolu ponoszą rodzice przez cały okres pobytu dziecka.
4. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z:
- niniejszym regulaminem rekrutacji i zaakceptowania jego postanowień w przyjętym brzmieniu;
- statutem i regulaminem Przedszkola.
5. Umieszczenie dziecka w Przedszkolu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka
w zajęciach dodatkowych w ramach projektu.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Grupa docelowa projektu:
Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli
i pracowników pedagogicznych wychowania przedszkolnego z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego
(pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego). Grupa
docelowa projektu to 20 dzieci przyjętych do przedszkola do nowopowstałej grupy 2,5-4 latków
w przedszkolu, 8 nauczycieli przedszkola doskonalących kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej,
50 dzieci uczęszczających do przedszkola, uczęszczających w zajęciach dodatkowych.
2. W Projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w nim, złożyły
wymagane dokumenty rekrutacyjne
3. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:
1) zamieszkuje na terenie miasta Koszalin lub gmin powiatu koszalińskiego, i
2) jest dzieckiem uczęszczającym do Przedszkola, lub
3) jest nauczycielem wychowania przedszkolnego zatrudnionym w Przedszkolu.
4. Kryteria oceny kandydatów do udziału w projekcie:
a. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
- 20 pkt.
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b. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu koszalińskiego – 15 pkt.
c. Samotny rodzic lub opiekun prawny wychowujący dziecko - 10 pkt.
5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez Rodziców czytelnie i kompletnie
wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w biurze Projektu,
w godzinach od 8:00 do 15:00. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze.
5.

Kandydat zostanie dopuszczony do udziału w rekrutacji pod warunkiem złożenia w okresie

trwania rekrutacji kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz spełnienia kryteriów
zawartych w regulaminie projektu.
§3
PROCES REKRUTACJI
1.

W ramach Projektu zakłada się nabór kandydatów na uczestników w okresie 01.04.2020 do

31.08.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.
2.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych

i kwalifikowania uczestników do udziału w Projekcie po terminie określonym ust. 1 w przypadku
nieosiągnięcia celów założonych w § 1 ust. 1.
3.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem Projektu w sposób otwarty, jawny i na

warunkach jednakowych dla wszystkich kandydatów, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne dostępne
w biurze Projektu. Niniejszy regulamin Projektu stanowi integralną część dokumentacji rekrutacyjnej.
4.

Kwalifikacji uczestników do projektu dokona komisja rekrutacyjna w składzie: Dyrektor

Przedszkola, Kierownik projektu, Specjalista ds. rozliczeń.
5.

Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół ze swojego posiedzenia.

6.

Informacje o warunkach rekrutacji będą dostępne w biurze projektu.

7.

W

przypadku

złożenia

niekompletnej

dokumentacji

rekrutacyjnej

(brak

załączników,

niewypełnione pola formularzy, brak podpisów Rodzica, dokumenty przygotowane przy użyciu
formularzy niezgodnych z wzorami dostępnymi w biurze projektu) będzie istniała możliwość
uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez Kierownika projektu. W przypadku
nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny
formalnej.

Projekt pn. „Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”
Działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego

8.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń tak samo ocenionych przez Komisję rekrutacyjną,

o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniły wszystkie kryteria rekrutacji,
a nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
9.

Kwalifikowalność kandydata badana jest na dzień złożenia stosownych oświadczeń.

10. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie
lub telefonicznie.
11. Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie
informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia
złożonych dokumentów.
12. Po zakończeniu rekrutacji z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola podpisywana będzie
umowa określająca szczegółowe zasady korzystania z Przedszkola.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1.

Uczestnik Projektu ma prawo do:

1) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami regulaminu rekrutacji i deklaracji udziału
w Projekcie;
2) zgłaszania uwag dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu.
2.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

1) złożenia w Biurze Projektu podpisanego kompletu dokumentacji rekrutacyjnej,
2) złożenia w Biurze Projektu stosownych dokumentów wymaganych przez Kierownika projektu,
3) informowania Dyrektora Przedszkola o nieobecnościach dziecka na zajęciach wychowania
przedszkolnego oraz zajęciach dodatkowych,
4) niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych
osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu,
5) wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i jego dziecka do celów związanych
z realizowanym Projektem, w tym również na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego dziecka
w działaniach informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami.
6) dbania o dobry wizerunek Projektu,
7) przestrzegania regulaminu i statutu Przedszkola oraz zaleceń i komunikatów wydawanych przez
Dyrektora Przedszkola,
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8) wypełniania ankiet dotyczących badania poziomu zadowolenia i rezultatów zakładanych
w projekcie.
3. Uczestnik może zostać skreślony z Listy uczestników projektu w przypadku:
1) nieprzestrzeganie przez uczestnika statutu Przedszkola, regulaminów oraz dokumentów
powiązanych obowiązujących w trakcie realizacji niniejszego projektu oraz obowiązujących
w Przedszkolu, w którym świadczona jest opieka i wychowanie przedszkolne,
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia projektodawcy przyczyn tej nieobecności,
3) braku współpracy uczestnika (jak również drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka )
z personelem Przedszkola z zakresie świadczonej opieki nad dzieckiem i wychowania przedszkolnego.
4. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez daną osobę
postanowień niniejszego regulaminu i deklaracji udziału w Projekcie, stosowną decyzję o wykreśleniu
uczestnika Projektu może samodzielnie podjąć Kierownik Projektu, Dyrektor Przedszkola.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rekrutacji w trakcie trwania
projektu, w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie,
a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji
Pośredniczącej bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli
realizacji Projektu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora
Projektu.
4. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym dokumenty rekrutacyjne i inne dokumenty
dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Przedszkola.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie
Kwestionariusz – Dane osobowe uczestników projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.
13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”
1. Dane dziecka – uczestnika projektu
1) Imię i nazwisko dziecka……………………………………………….................................
2) Data urodzenia dziecka………………………………………………....................................
3) Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………
2. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
1) Imię i nazwisko ……………………………………………………………..........................
2) Adres zamieszkania ………………………………………………………………................
3) Telefon kontaktowy …………………...................................................................................
4) Zatrudnienie TAK/NIE , Nazwa zakładu pracy ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Informacje dodatkowe
Czy jest Pan/Pani rodzicem samotnie wychowującym dziecko?

TAK / NIE*

2) Czy dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

TAK / NIE*

3) Czy dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?

TAK / NIE*

* niepotrzebne skreślić

……………………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
KWESTIONARIUSZ - Dane osobowe uczestników projektu
"Akademia Małego Europejczyka - najlepszy start w edukację"
DANE DZIECKA
Imię , nazwisko
Pesel
Płeć
Wiek
Orzeczenie o niepełnosprawności
lub o potrzebie kształcenia
specjalnego lub wczesnego
wsparcia rozwoju

TAK

NIE

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię , nazwisko
Pesel
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Adres zamieszkania:
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
numer budynku/lokalu
kod pocztowy
telefon kontaktowy
adres e-mail
Status osoby (dot. rodzica bądź opiekuna prawnego) na rynku pracy w chwili przystąpienia dziecka do projektu :
Osoba należąca do mniejszości narodowej , osoba obcego pochodzenia :
tak

nie

Osoba bezdomna lub zagrożona bezdomnością :

tak

nie

Osoba z niepełnosprawnościami :

tak

nie

Osoba w niekorzystnej sytuacji społecznej ( inne niż wymienione powyżej)

tak

nie

Osoba samotnie wychowująca dziecko:

tak

nie

………………………………………………………….
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”
1. Deklaracja zgody na wzięcie udziału w projekcie
-

Ja

niżej

podpisany/a

deklaruję

zgodę

……………………………………………………………

na

uczestniczenie
PESEL

mojego

dziecka:

…………………………….

w projekcie realizowanym przez Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w ramach
Działania 08.01. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
2. Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału
w projekcie
- Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału
w projekcie przez moje dziecko: ……………………………………………………….
a. dziecko jest w wieku 2,5 – 4 lata;
b. zamieszkuję/ pracuję / uczę się * w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji
projektu (w mieście Koszalin lub na terenie powiatu koszalińskiego).
* niepotrzebne skreślić
3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WZ 2014-2020.
4. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji i udziału
w projekcie.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych projektu.
6.

Potwierdzam

prawdziwość

podanych

przeze

mnie

danych

osobowych

zawartych

w kwestionariuszu rekrutacyjnym do projektu, jak również w innych dokumentach dotyczących Projektu.
Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233§ 1
Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.
…………………………………..……………….…….
(Miejscowość i data, czytelny podpis rodzica)
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach czynności
przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla
danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych”.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 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
20.12.2013, str. 320, 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 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
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 2018 r. poz. 1431, t.j., z późn. zm.);
2) w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze 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,
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,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 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 30.09.2014, str.
1).
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3. Moje dane osobowe – dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
pn. „Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, rozliczenia projektu, zachowania
trwałości projektu, archiwizacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach RPO WZ 2014-2020.
4. Moje dane osobowe – dane osobowe mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania Instytucji
Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383
Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt „Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w
edukację” - Fundacji Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy. Moje dane osobowe – dane mojego dziecka
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta badania, kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020. W przypadku prowadzenia
korespondencji dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także stronom i innym
uczestnikom postępowań administracyjnych.
5. Dodatkowo w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię
dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
6. Moje dane osobowe – dane osobowe mojego dziecka
nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
7. Moje dane osobowe – dane osobowe mojego dziecka będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ
2014-2020 (tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.) oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony
Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
a) abi@wzp.pl - w odniesieniu do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,
b) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych”.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych – danych osobowych mojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania.
11. Przysługuje mi prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których
zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora.
12. Podanie danych jest warunkiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna

Projekt pn. „Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”
Działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego

