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NUTS-3: szczeciński Kod placówki GSIK: CedyniaOKS

Formularz przystąpienia Uczestnika do Projektu
"Liga eSzkoła NUTS-3 szczeciński"

Dane uczestnika projektu

Imię

Nazwisko

PESEL
           

 zaznaczyć w przypadku braku numeru PESEL

Płeć

Uczęszcza do

Dane adresowe uczestnika projektu

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Dane kontaktowe rodzica / opiekuna prawnego

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

E-mail

Oświadczam, że:
1. Zgłaszam udział dziecka, którego dane zostały podane w powyższym formularzu, w Projekcie realizowanym przez Fundację eSzkoła, współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”.
2. Podane dane są prawdziwe i aktualne oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.
3. Zapoznałem/am się z postanowieniami „Regulaminu rekrutacji i udziału dzieci i młodzieży w Projekcie” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że formą wsparcia są zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat do 18 lat, w zakresie ECDL eObywatel oraz
programowania robotów LEGO® Spike Prime.
5. Zapoznałem/am się z Planem Działań Antykorupcyjnych, przyjętym dla Projektu i zobowiązuję się do jego stosowania.
6. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na utrwalanie, wykorzystywanie i publikowanie wizerunku dziecka oraz na publikację prac w celach informacyjno-
promocyjnych na wszystkich nośnikach elektronicznych i tradycyjnych w ramach realizacji Projektu. Podstawa prawna:
a. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
b. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.).
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7. Zobowiązuję się do poinformowania o wszelkich zmianach informacji zawartych w niniejszym formularzu, oraz o sytuacjach uniemożliwiających / lub
utrudniających udział w Projekcie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich zaistnienia.

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
W związku z przystąpieniem dziecka do Projektu oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji Projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych 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 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 (POPC) na podstawie:

2.1. W odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
2.1.1. 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.).
2.1.2. 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).
2.1.3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

2.2. W odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
2.2.1. 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.
2.2.2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
2.2.3. 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).

3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
4. Dane osobowe uczestnika zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044
Warszawa, beneficjentowi Projektu Fundacji eSzkoła, ul. Ścinawska 19, 60-178 Poznań oraz Partnerom: Związek Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu
(61-812), ul. Kantaka 4; Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (00-394), ul. Solec 38; Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra z siedzibą w
Poznaniu (61-896), ul. Towarowa 37. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
5. Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego są zbierane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika podczas zajęć oraz możliwości
informowania o przebiegu Projektu.
6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do dostępu do treści swoich danych i
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe dot. dziecka – uczestnika projektu są prawdziwe
i aktualne.

Miejscowość i data Podpis rodzica / opiekuna prawnego


