
 
 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. 

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Data przyjęcia formularza 
 

Podpis osoby przyjmującej formularz 
 

 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć Kobieta □ Mężczyzna □ 

Klasa  

WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

Zajęcia kreatywne (dla klas IV-V) TAK □ NIE □ 

Zajęcia przyrodniczo-krajoznawcze  

(dla klas VI-VIII) 
TAK □ NIE □ 

 

 
Podpisując formularz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oświadczam, 
że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji i dołączonymi do niego klauzulami informacyjnymi. 

  
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata Miejscowość i data 



 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa,  

Rudka 163, 33 - 122 Wierzchosławice, tel. kontaktowy 146797247, email:  

sprudka@wierzchoslawice.pl.  
W szkole mamy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się telefonicz-

nie: 146797247 lub mailowo: iod.sprudka@wierzchoslawice.pl. 
Współadministratorem danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły i klasy 

do której uczęszcza uczeń, wizerunku (w formie filmu z dźwiękiem lub zdjęć) jest Wójt Gminy 

Wierzchosławice. Siedziba i dane kontaktowe Wierzchosławice 550 tel. 146319030. W sprawach 

ochrony danych osobowych email: iod@wierzchoslawice.pl  
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji w Grancie 3 w ramach Projektu pn. Małopol-

ska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 zgodnie z Regulaminem udzielenia grantów w 

ramach wspomnianego Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobo-

wych na podstawie przepisów prawa, w tym Gmina Wierzchosławice oraz Województwo Małopolskie 

i Minister właściwych do spraw rozwoju, w celu realizacji i rozliczenia Projektu. Ponadto dane osobowe 

mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. do-

stawcom usług IT, podmiotom prowadzącym zajęcia i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu 

określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie 

umowy z Administratorem. 

4. Dane osobowe przechowywać musimy przez okres niezbędny do realizacji projektu, a po tym czasie 

przez okres wymagany przepisami archiwalnymi – zgodnie z obowiązującym w szkole Jednolitym Rze-

czowym Wykazem Akt. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich 

danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania da-

nych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwa-

rzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych 

w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału 

w Projekcie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

200-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administra-

tora niezgodnie z przepisami RODO. 

8. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

w tym w formie profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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