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Załącznik nr 1 do  

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
Beneficjentów projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci 
i młodzieży w gminie Opoczno” 

 
Gmina Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

 
1. Dane składającego wniosek (rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka/dzieci zgłaszanego/ych do 

projektu): 
 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Rodzaj, seria, 
numer 

dokumentu 
tożsamości 

 

Adres zameldowania 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Dane kontaktowe 

Telefon  Adres e-mail  

 
2. Dane dziecka/dzieci spełniającego/cych kryteria dostępu do projektu. 
 

1. Imię i 
nazwisko 

 

PESEL  
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Płeć □  K                                  □  M 

Nazwa i adres 
szkoły do której 

uczęszcza 
dziecko 

 

Rodzaj szkoły do 
której uczęszcza 

uczeo 

□ podstawowa                                               □ gimnazjum 
□ ponadgimnazjalna 

2. Imię i 
nazwisko 

 

PESEL  

Płeć □  K                                  □  M 

Nazwa i adres 
szkoły do której 

uczęszcza 
dziecko 

 

Rodzaj szkoły do 
której uczęszcza 

uczeo 

□ podstawowa                                               □ gimnazjum 
□ ponadgimnazjalna 

3. Imię i 
nazwisko 

 

PESEL  

Płeć □  K                                  □  M 

Nazwa i adres 
szkoły do której 

uczęszcza 
dziecko 

 

Rodzaj szkoły do 
której uczęszcza 

uczeo 

□ podstawowa                                               □ gimnazjum 
□ ponadgimnazjalna 

Adres zameldowania 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

 
Oświadczenia: 
 
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu 
Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego nie jest 
jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 
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3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka/dzieci zgłaszanego/ych w 
niniejszym formularzu do uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i 
młodzieży z gminy Opoczno” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, 
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
dzieci i młodzieży z gminy Opoczno”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka; zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez 
realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub 
usunięcia. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

A. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Opoczno, z siedzibą 
przy ul. Staromiejskiej 6, 26-300 Opoczno, 

B. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji 
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno”, 
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 

C. moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy 
Opoczno” ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

D. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia jest 
równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________         _________________________________ 
                   (miejscowość i data)                                       (podpis) 
 

 
 
 
 
Załączniki*:  
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
2. Oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób w gospodarstwie domowym. 
3. Świadectwo ukooczenia szkoły lub promocji do następnej klasy. 
4. Zaświadczenie ze szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzające pobieranie stypendium 
socjalnego. 

                                                 
*
 skreślid, jeśli nie dotyczy. 


