Elastyczny Klub Malucha
Projekt: „Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach
RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wypełnia członek Zespołu projektowego

Data wpływu:
Nr wniosku:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
w ramach projektu „Elastyczny Klub malucha = Rodzic na rynku pracy”
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODZICA
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
K
Miejsce zamieszkania

M

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy i miejscowość:
Województwo:

Powiat
Gmina
Telefon kontaktowy
Adres e - mail
Podstawowe
Gimnazjalne
Wykształcenie:

Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

Elastyczny Klub Malucha
Projekt: „Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach
RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
INFORMACJA O STATUSIE NA RYNKU PRACY
Deklaruję chęć podniesienia poziomu swojej
aktywności zawodowej i chęć powrotu do pracy
po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/
rodzicielskim/wychowawczym
Deklaruję chęć podniesienia poziomu swojej
aktywności zawodowej i chęć powrotu do pracy
poprzez poszukiwanie pracy

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu:

TAK

NIE

TAK

NIE

osoba przebywająca na urlopie
macierzyńskim
osoba przebywająca na urlopie
rodzicielskim
osoba przebywająca na urlopie
wychowawczym
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy
lub
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy w tym osoba
długotrwale bezrobotna tj. nieprzerwanie
bezrobotna przez okres ponad 12 miesięcy w
przypadku osób od 25 roku życia lub przez
ponad 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku
życia.
osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy
lub
osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urzędu Pracy w tym osoba
długotrwale bezrobotna ( zgodnie z definicją
osoby długotrwale bezrobotnej powyżej)
osoba bierna zawodowo (Osoby bierne
zawodowo to osoby, które w danej chwili
nie tworzą siły roboczej, tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne. Za biernych zawodowo uznaje się
m.in. studentów studiów stacjonarnych, osoby na
urlopach wychowawczych, o ile nie są
zarejestrowane jako bezrobotne.)
osoba pracująca
Proszę podać miejsce zatrudnienia:
…………………………………………………......
……………………………………………………..
Proszę podać wykonywany zawód:
…………………………………………………......
……………………………………………………..

Elastyczny Klub Malucha
Projekt: „Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach
RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA ZGŁASZANEGO DO KLUBU MALUCHA PRZEZ
UCZESTNIKA PROJEKTU – RODZICA
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Czy dziecko posiada orzeczenie/a z poradni
psychologiczno-pedagogicznej?
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy dziecko posiada orzeczenie/a
o niepełnosprawności?
Deklaruję chęć korzystania z opieki Elastycznego
Klubu Malucha do ukończenia przez dziecko 3 lat
(rocznikowo)

INFORMACJE O STATUSIE DRUGIEGO RODZICA
Status drugiego Rodzica/opiekuna prawnego na
rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

osoba przebywająca na urlopie
macierzyńskim
osoba przebywająca na urlopie
rodzicielskim
osoba przebywająca na urlopie
wychowawczym
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy
lub
osoba bezrobotna niezarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy w tym osoba
długotrwale bezrobotna tj. nieprzerwanie
bezrobotna przez okres ponad 12 miesięcy w
przypadku osób od 25 roku życia lub przez
ponad 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku
życia.
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RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji Urzędu Pracy
lub
osoba bezrobotna zarejestrowana
w ewidencji urzędu Pracy w tym osoba
długotrwale bezrobotna ( zgodnie z definicją
osoby długotrwale bezrobotnej powyżej)
osoba bierna zawodowo (Osoby bierne
zawodowo to osoby, które w danej chwili
nie tworzą siły roboczej, tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne. Za biernych zawodowo uznaje się
m.in. studentów studiów stacjonarnych, osoby na
urlopach wychowawczych, o ile nie są
zarejestrowane jako bezrobotne.)
osoba pracująca
Proszę podać miejsce zatrudnienia:
…………………………………………………......
……………………………………………………..
Proszę podać wykonywany zawód:
…………………………………………………......
……………………………………………………..
Ilość dzieci w gospodarstwie domowym poniżej
6 roku życia:

…………………..

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:
1. Podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą.
2. Zobowiązuję się informować na bieżąco o zmianach dotyczących danych osobowych moich i
mojego dziecka/podopiecznego.
3. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego zapisy i
zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
4. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt „Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na rynku pracy”,
realizowany w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych
osobowych mojego dziecka/podopiecznego, zawartych w niniejszym Formularzu przez administratora
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
7. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Instytucji
Zarządzającej Zarządowi Województwa Podlaskiego Departamentowi Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 18-874 Białystok, beneficjentowi

Elastyczny Klub Malucha
Projekt: „Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach
RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
realizującemu projekt - Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703
Białystok.
8. Jestem świadoma/y, iż:
a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
b) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania
do momentu cofnięcia zgody;
c) podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119,
str. 1);
d) moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres
zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z
późn. zm.);
e) jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK („Kto składa zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”)
niniejszym oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.

………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………….
czytelny podpis Kandydata

