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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Formularz dotyczący rekrutacji do projektu „Nowe miejsca opieki w żłobku "U 7 Krasnoludków”” nr 

RPWP.06.04.01-30-0058/18 realizowanego przez Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" S.C. Małgorzata 
Koszuta Grażyna Rosa, w partnerstwie z Miastem Luboń. 

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….………………………….…………………………………………… 

adres zamieszkania: ………………………………….……………………………………….…..…………………………………………………………… 

telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail:……………………………………................................................................................................................................. 

imię i nazwisko dziecka: …………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

pytania dotyczące kryteriów dostępu do projektu (zaznaczyć X w odpowiednim polu): 

 miejsce zamieszkania gmina Luboń: 

Tak                              Nie 

 status osoby zgłaszającej się do projektu 

bezrobotna                            urlop wychowawczy pracująca  pracująca, przebywająca na urlopie
        macierzyńskim/rodzicielskim 

 

  

 

 rodzina wielodzietna (minimum 3 dzieci w rodzinie) 

TAK     Nie              

 

……………………………………………………… 

                                                                                                                                     Data i podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków" S.C. Małgorzata 
Koszuta Grażyna Rosa oraz Miasto Luboń w celu prowadzenia rekrutacji uczestników do projektu nr RPWP.06.04.01-30-

0058/18. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych 
było dobrowolne 

Jestem świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Deklaruję chęć utrzymania/rozpoczęcia/powrotu 

do aktywności zawodowej po przerwie związanej z wychowaniem dziecka w wieku do lat 3. 

Doświadczam trudności na rynku pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3. Zgłaszam 
zapotrzebowanie na skorzystania z oferty żłobka. 

 

…………………………………………………                                                    
Data i podpis 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

       Realizując wymogi rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), 
Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” s.c. Małgorzata Koszuta, Grażyna Rosa 
(dalej: Żłobek) pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania 
Państwa danych osobowych w Żłobku, jak również poinformować o przysługujących 
Państwu prawach z tym związanych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Niepubliczny „U 7 

Krasnoludków” s.c. Małgorzata Koszuta, Grażyna Rosa, e-mail: 
komorniki@u7krasnoludkow.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Adrianna Koszuta, e-mail: 
ada.koszuta@gmail.com 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub 
statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy 
pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w 
punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy 
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą profilowane. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do 
wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 
miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zapoznałem/am się powyższą z Informacją:  ……………………………..………………………………………… 

   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 


