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Załącznik nr 10 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie 
 

 
 
 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka Koliberek  
 Projekt pn. Koliberek w Łowiczu - RPLD.10.01.00-10- A012/16    

 
 
 

CZĘŚĆ  I – DANE OSOBOWE  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania (do kontaktu) 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Telefon 
kontaktowy 

 

Adres e-mail 
 
 

 

CZĘŚĆ  II – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA POTRZEBY REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

 
Status1 rodzica/opiekuna prawnego 

 osoba powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z  

     urodzeniem/wychowaniem dziecka do 3 lat  

    osoba pracująca1), przebywająca na urlopie  

        macierzyńskim/rodzicielskim 

    osoba bierna zawodowo2)  

    osoba bezrobotna3) zarejestrowana w PUP 

    osoba bezrobotna nie zarejestrowana w PUP 

 

 
 
 
 

                                                           
1-3) Wyjaśnienie pojęć znajduje się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie 
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CZĘŚĆ  III – INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA   ZGŁASZANEGO DO ŻŁOBKA  PRZEZ 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Imię/imiona dziecka  

Nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

PESEL dziecka  

 

 

Oświadczenia:  

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji wymagana jest akceptacja oświadczeń, wyrażona przez 
zaznaczenie znakiem X właściwych kwadratów. Brak akceptacji choćby jednego z trzech pierwszych 
postanowień, równoznaczny jest z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz uczestniczenia 
w Projekcie. 

□   Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego postanowienia. 

□  Oświadczam, że dane zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka są zgodne ze stanem faktycznym. 

Pouczono mnie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zawartych w 
niniejszym formularzu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i działań marketingowych. 

□  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji dotyczących projektu w trybie 

art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, 
poz. 1204 z późn. zm.). 

 
 
 
 

Data……………………….. czytelny podpis  …………………………........................................... 
 
 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka 
jest  Klub Malucha  „Koliberek” – Barbara   z  siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8a.  

2. Dane te  są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do Projektu pn. Koliberek 
w  Łowiczu  oraz  dla celów informacyjnych i promocyjnych. 

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym Formularzu  zostały powierzone do przetwarzania  
a)  Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  
b)  Ministrowi Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,  
c) Beneficjentowi realizującemu Projekt – Klub Malucha „Koliberek”- Barbara Guzek, 90-750 Łódź ul. 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich 8a.   
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Mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ponadto mogą zostać powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 - 2020.  

4. Posiadam prawo dostępu do treści powyższych danych osobowych i ich poprawienia. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz uczestniczenia w projekcie. 

6. Projekt pt.: Koliberek w Łowiczu jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ na lata  2014 – 2020.  

 
 
 
 
 
 

Data………………………..  czytelny podpis  …………………………........................................... 
 


