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KARTA ZGŁOSZENIOWA  
dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych 

do projektu „Żłobki-Podkarpacie” realizowanego w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego 

i prywatnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. SZKOLENIA BEZPŁATNE. 

 

 

Imię i nazwisko 
 

Płeć   K           M 

Telefon kontaktowy 
 

E- mail:  
 

Adres zamieszkania 
 

W przypadku zgłoszeń 
dokonanych przez osoby z 
niepełnosprawnością 
prosimy o podanie zakresu 
koniecznych udogodnień, 
które moglibyśmy zapewnić 

 

 
 

Zgłaszam swój udział w szkoleniu (proszę zaznaczyć krzyżykiem wybrane miejsce i termin):  

Data szkolenia Miejsce szkolenia Trener  

11-12.03.2023 r. 

18-19.03.2023 r.  

Hotel Restauracja Dwór Ostoia  
Ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów 

Dorota Głogowska  

11-12.03.2023 r.  

18-19.03.2023 r.  

Hotel Restauracja Dwór Ostoia  
Ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów 

Katarzyna Stachnio   

01-02.04.2023 r.  

15-16.04.2023 r.  

Hotel Restauracja Dwór Ostoia  
Ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów 

Dorota Mączka   

15-16.04.2023 r.  

22-23.04.2023 r.  

Hotel Restauracja Dwór Ostoia  
Ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów 

Katarzyna Stachnio  

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW : 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y ……………………………………………….. OŚWIADCZAM, ŻE : 
1. Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Żłobki-Podkarpacie” nr POWR.02.01.00-00-0052/19 i zgodnie z jego 

wymogami jestem uprawniona/y do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki 

Regulaminu. 
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2. Spełniam kryteria grupy docelowej: tj. jestem przedstawicielem podmiotu niepublicznego planującym 

prowadzenie/prowadzących instytucje opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z województwa podkarpackiego. 

3. Wyrażam chęć uczestnictwa w zaplanowanej dla mnie ścieżce wsparcia, na którą składa się szkolenie 

w zakresie „Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. 

4. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

5. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. 
7. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom wiedzy, które 

będą przeprowadzane przed i po zakończeniu udziału w szkoleniu. 
8. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć/nagrań z projektu z moim udziałem, na stronie internetowej 

Realizatora oraz na innych materiałach promocyjnych Projektu.  
9. Mam świadomość, iż złożenie Karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 

w projekcie. 
10. Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane przeze mnie do Ośrodek Szkolenia Dokształcania 

i Doskonalenia Kadr KURSOR Spółka z o.o. stają się własnością Firmy i nie mam prawa żądać ich zwrotu. 
11. Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, iż zostałem/łam uprzedzony o odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym i niniejszym oświadczeniu. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (będącej częścią 

każdego formularza zgłoszeniowego na witrynie internetowej www.kursor.edu.pl,) jest Ośrodek Szkolenia 
Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 62 w Lublinie (kod 
pocztowy: 20-013) nr NIP: 946-271-33-54, tel. 81 442 06 77, 81 441 33 32, adres e-mail: 
rodo@kursor.edu.pl. 

2. Celem zbierania danych jest objęcie Pani/Pana wsparciem w ramach projektu „Żłobki-Podkarpacie” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Żłobki-Podkarpacie” 
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, beneficjentowi realizującemu 
projekt - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Spółka z o.o. ul. Narutowicza 62, 
20-013 Lublin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana 
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.               

 
…………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

http://www.kursor.edu.pl/
mailto:rodo@kursor.edu.pl

