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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 5 
 do Regulaminu rekrutacji 

 
Oświadczenie Uczestnika Projektu 

„Żłobek bez barier II” 

nr projektu RPLU.09.04.00-06-0061/18 

w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

 na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy  
Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

 
 

1. Ja niżej podpisana/y:………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do projektu 

 

Oświadczam, iż jestem zainteresowana/y udziałem w projekcie RPLU.09.04.00-06-

0061/18   pn. „Żłobek bez barier II”, co pozwoli na objęcie mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Imię i nazwisko dziecka osoby zgłaszającej się do projektu 

opieką świadczoną przez żłobek nr 9 przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie. 

2. Zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji i  udziału w ww. projekcie zawartymi w 

Regulaminie Rekrutacji i akceptuję je w całości. 

3. Zostałam/łem poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Jestem świadoma/y, iż złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie, a  mojego dziecka do objęcia  wsparciem 

przez żłobek nr 9 w Lublinie 

5. Zobowiązuję się do przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników 

rezultatu, tj. statusu na rynku pracy w trakcie udziału w projekcie oraz w czasie 

trwałości projektu ( 2 lata po zakończeniu projektu) na wniosek Instytucji Zarządzającej. 

6.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka przez 

administratora danych tj. Miejski Zespół Żłobków w Lublinie  na potrzeby rekrutacji 

oraz realizacji projektu „Żłobek bez barier II”. Dane osobowe przekazane przeze mnie 

są zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 
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informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie 

mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

7. Zostałam/łam poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

8. Zobowiązuję się do informowania Realizatora Projektu o każdorazowej zmianie 

danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularz zgłoszeniowy projektu 

9. Zostałam/łem poinformowana/y o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie 

Instytucji Pośredniczącej 

10. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, 

oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym. 

 

Lublin, dnia………………………………                     ……………………………………………………………………………………                       

      czytelny podpis kandydata
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji- Formularz Zgłoszeniowy  

 


