Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na podstawie Umowy RPPK.09.01.00-19-0022/18-00 z dnia 25 lipca 2019r. zawartej z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja, niżej podpisany/-a
.................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
Zamieszkały/a...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)
Numer PESEL............................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka, w tym tzw. danych
wrażliwych, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ” (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f) oraz art. 7 ust. 1 RODO, do celów związanych z
przeprowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się
Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM z obowiązków wobec Instytucji
Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) wynikających z Umowy z Województwem
Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nr Umowy RPPK.09.01.00-19-0022/18-00. Moja
zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel
przetwarzania;
b) przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka, obejmujących informacje
wymienione w punkcie „a”, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub podmiot przez niego upoważniony
zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ” (na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f) oraz art. 7 ust. 1 RODO, do celów sprawozdawczych z realizacji form
wsparcia, w których brałam/em udział oraz monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
c) zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych
mojego dziecka oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży TITUM oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
d) zostałem poinformowana/y iż Administratorem bazy w zbiorach pn. „Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych” jest Minister Rozwoju w Warszawie.

....................................
Miejscowość, data

……….....................................................................
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM
Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 48a, 35-311 Rzeszów
www.titum.pl

