„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O WYWODZENIU SIĘ UCZNIA
Z RODZINY WIELODZIETNEJ
Niniejszym oświadczam, że uczeń
………………………………………………………..……………… jest członkiem rodziny1
wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której wychowuje się co najmniej troje dzieci (w tym uczeń),
którymi są (należy wymienić dzieci):

Lp.2

Imię i nazwisko dziecka (należy
wymienić dzieci)

Data urodzenia
(każdego dziecka)

PESEL (każdego dziecka)
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4
5
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……………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

Jeżeli załącznik Państwa dotyczy, prosimy również uzupełnić informacje na stronie drugiej.

Rodzina w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych - oznacza odpowiednio następujących
członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające
na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo
zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko.
2 W razie potrzeby należy dodać wiersze.
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„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”

Zgoda członków rodziny Ucznia na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku
z ubieganiem się o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziale 10.1.3. Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne.
Przyjmuję do wiadomości, że:
a. administratorem moich oraz mojego dziecka/podopiecznego danych osobowych przetwarzanych w
ramach zbioru ”Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest
Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej
22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków oraz Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej
RPO WM na lata 2014-2020
b. moje oraz mojego dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z
prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic z niskimi wynikami w
nauce, a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna
szkoła – przepustką do kariery”,
c. moje oraz mojego dziecka/podopiecznego dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom
uprawnionym do kontroli/ weryfikacji poprawności prowadzonego naboru,
d. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości
przyznania
dodatkowych
punktów
Uczniowi
szczególnie
w
ramach
ww. kryterium, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
W poniższej tabeli prosimy o podpisy osób wymienionych na stronie poprzedniej
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Imię i nazwisko

Data i podpis (za osobę w wieku do 18 roku życia podpisuje się
rodzic/opiekun prawny, osoba w wieku od 18 do ukończenia 25 roku
życia podpisuje się samodzielnie).
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