
 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 
dla osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie "3 R – Rodzina Rozwój Rybnik"  

 
Szanowni Państwo 

Proponujemy Państwu uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Miasto Rybnik, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rybniku, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku oraz Stowarzyszenie 

„17” w Rybniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 
 

 Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do 

podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na 

rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu  

Miasta Rybnika w latach 2021 – 2022. 
     
W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie niniejszego Formularza zgłoszeniowego.  
Imię i nazwisko 

  
Data urodzenia   
PESEL   
Płeć □ Kobieta                    □ Mężczyzna 
Ulica i numer domu   
Kod pocztowy, miejscowość   
Telefon kontaktowy   
Adres e-mail   
Wykształcenie □ Brak 

□ Podstawowe 
□ Gimnazjalne 
□ Ponadgimnazjalne 
□ Pomaturalne 
□ Wyższe 

Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną □ Tak □ Nie 

Jestem osobą uczącą się □ Tak, w systemie: □ Nie 

□ Dziennym 

□ Zaocznym 

□ Wieczorowym 

Jestem osobą pracującą □ Tak □ Nie 

□ Tak, ale z zagrożeniem 

stanowiska pracy 

Jestem zarejestrowana / zarejestrowany w PUP □ Tak  □ Nie 

Korzystam z innych projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej 
□ Tak – nazwa projektu:   □ Nie  

Byłem /łam objęty/ta wsparciem w ramach projektów □ Tak □ Nie 

korzystam ze wsparcia OPS □ Tak (zaznaczyć rodzaj): □ Nie 



 

 

 

 

 

□ Zasiłki 

□ PFRON 

□ Świadczenia Rodzinne 

Korzystam ze wsparcia PO PŻ □ Tak □ Nie 

Jestem osobą bezdomną □ Tak                                                     □ Nie 

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności □ Tak, o stopniu znacznym  (lub 

równoważnym) 
□ Nie 

  □ Tak, o stopniu miarkowanym (lub 

równoważnym) 

  □ Tak, o stopniu lekkim (lub 

równoważnym) 
Mieszkam na terenie dzielnicy:   

  
  

Jednocześnie oświadczam, co następuje: 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym Formularzu zgłoszeniowym, 

w związku z uczestnictwem w Projekcie "3 R – Rodzina Rozwój Rybnik", realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz 

Społeczny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) 

(Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), z uwzględnieniem sprostowania do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz. U. UE L.2018.127.2 z dnia 23.05.2018 r.) – (RODO); 

 

II. Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną, przekazaną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowiącą Załącznik nr 

1 do Formularza zgłoszeniowego.  

III. Zapoznałam/em się z zapisami Regulaminu konkursu/naboru i Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 25 wzoru 

umowy o dofinansowanie projektu oraz akceptuję ich zapisy.  

IV. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r., nr 1460 z późn. zm.), 

oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

V. Zgodnie z art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., nr 1137 z  późn. zm.), 

przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy 

przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

VI. Ponadto zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub 

instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, 

dotacji, subwencji ,potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 

świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 

finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

 

 
Rybnik, dnia ………………….. …………………………………………. 

 Czytelny podpis 
 



 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 

119, s. 1) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona 

internetowa: bip.slaskie.pl.  

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik. 

2) Administrator a) wyznaczył osobę do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować pod 

adresem e-mail: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Administrator b) wyznaczył osobę do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@opsrybnik.pl. 

   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 

(RPO WSL) w następujących celach: 

 

a. umożliwienia korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i obsługi cyklu życia projektu, 

b. naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedury odwoławczej, 

c. publikacji wyników naboru na stronie internetowej bip.slaskie.pl, rpo.slaskie.pl oraz na stronach Instytucji Pośredniczących RPO 

WSL, 

d. w przypadku wyboru do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji  

o dofinansowaniu, 

e. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym: rozliczania 

finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty dofinansowania, monitoringu i kontroli, w tym kontroli 

trwałości, odzyskiwania środków wypłaconych Beneficjentowi w związku z realizacją projektu, 

f. prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, 

g. certyfikacji wydatków, 

h. analiz i ewaluacji, 

,i. ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, 

j. archiwizacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek 

prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z: 

- art. 54 ust. 1 i 2, art. 56 ust. 3 i 4, art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, ekspertom, pracownikom oraz członkom Komisji Oceny Projektów Instytucji 

Pośredniczących RPO WSL, Wojewodzie Śląskiemu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 

papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, tłumaczeń, ekspertyz, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, mediatorom, powołanym biegłym i świadkom, stronom i innym uczestnikom postępowań 

administracyjnych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją 

na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu. 

6) Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą również Miastu Rybnik, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku 

oraz Stowarzyszeniu „17” w Rybniku, celem realizacji praw i obowiązków wynikających z Projektu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi cyklu życia projektu, złożenia wniosku o dofinansowanie, a w 

przypadku wyboru do dofinansowania zawarcia umowy i realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22 RODO. 


