
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) 

 

                            

 
                               Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze ‘’Wrota Biznesu”                                                        

ul. Nowy Świat 14/14                                                          
15-453 Białystok                                                                  
www.wrotabiznesu.com.       

Załącznik Nr 3 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
 

Ja, niżej podpisana(-y) ………..………………………………………………..……  zamieszkała(-y) w 

…………………...……………………………………………………………………………...……….. 

legitymująca(-y) się nr PESEL ……………………………………… oświadczam, iż w przypadku 

zakwalifikowania mojego dziecka …………………………………………………………… do udziału  

projekcie WND-RPPD.03.01.01-20-0289/18 pn.: „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje deklaruję swój udział 

we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla rodziców w ramach projektu.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Zostałam(-łem) poinformowana(-y), o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Dane osobowe i pozostałe informacje odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 

3. Zostałam(-łem) pouczona(-y) o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 

4. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie i 

Regulaminie Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko oraz Regulaminie rekrutacji i 

udziału w Projekcie „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko” 

5. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zawarte w Oświadczeniu będą przetwarzane 

wyłącznie w celu ewaluacji, kontroli, audytu oraz sprawozdawczości w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych mojego dziecka wyłącznie dla 

potrzeb związanych z realizacją projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko”, 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

7. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 

Białystok, tel. 882 467 136.  

8. Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak 

również, że podanie tych danych było całkowicie dobrowolne. 

 

 

…………………………, ………………………    ……………………………………………………   

                            (miejscowość, data)                                                  (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)         


