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Warszawa 23 sierpnia 2012 r. 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu  POKL.09.05.00-14-629/11 pt. „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości 

rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowanym w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne 

na obszarach wiejskich" Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wypełnia rodzic / opiekun prawny dziecka 

Dane dziecka: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………... 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
             kod pocztowy                miejscowość                                     ulica                                                      nr domu/mieszkania 

 

Województwo:  

Pesel: 

Data ur:                                                    Miejsce urodzenia:                                      Woj.: 

Płeć:   M         K             Wiek:  

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………….… 

Dane rodzica / opiekuna prawnego dziecka: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
             kod pocztowy                miejscowość                                     ulica                                                      nr domu/mieszkania 

 

Telefon: …………………………………………e-mail: . ..……………………………………………… 

 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 

 

……………………………….                               ……………………………………………………….. 

Miejscowość i data                                                      Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka 
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem prawnym opiekunem  
 
………………………………………………………………………………………….…………………. 

Imię, nazwisko dziecka 

 

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w działaniach projektu „Kształcenie rodziców szansą większych 

możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowanego przez Fundację „Omnibus” z siedzibą w 

Warszawie oraz gminę Obryte (Partner) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jednocześnie zobowiązuję się do dopilnowania, by dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. 
zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka (w tym danych 
szczególnych – danych o stanie zdrowia, dotyczących orzeczenia niepełnosprawności i rodzaju 
niepełnosprawności) dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu „Kształcenie 
rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci”.   
 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą 
w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji 
projektu  „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci”, 
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; 

 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju 
edukacyjnego dzieci”  ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 
 
 
 
……………………………….                               ……………………………………………………….. 

Miejscowość i data                                                                                 Czytelny podpis uczestnika 
 


