
 

 
 

Załącznik nr 1 do regulaminu  

 

Formularz Rekrutacyjny dla Ucznia1 

do projektu „Małopolskie Talenty - szkoła podstawowa – powiat limanowski” 
realizowanego w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych  

Typ projektu C. -  Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań 
i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Dane podstawowe: 

1. Imię  

2. Nazwisko  

Dane kontaktowe: 

1. Województwo  

2. Powiat    

4. Gmina  

5. Miejscowość  

6. Ulica2  

7. Nr budynku/lokalu  

8. Kod pocztowy  

9. Numer telefonu / adres e-mail ucznia  

10. Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego  

Nazwa i adres szkoły Ucznia: 

 

Klasa: 

 

Kluczowa kompetencja przedmiotowa, do której UCZEŃzostał wytypowany:(proszę zaznaczyć: X) 

1. j. angielski  TAK  NIE 

2. nauki matematyczno – przyrodnicze  TAK  NIE 

3. przedsiębiorczość  TAK  NIE 

4. technologie informacyjno – komunikacyjne TIK  TAK  NIE 

 

 

                                                      
1Uczeń w znaczeniu uczennica/uczeń. 
2 W przypadku braku ulicy wpisać nazwę miejscowości 



 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu rekrutacji do 
projektu konkursowego „Małopolskie Talenty - szkoła podstawowa – powiat limanowski” oraz 
diagnozy uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych w projekcie koordynacyjnym 
„Małopolskie Talenty” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

a. administratorem tak zebranych danych osobowych w celu rekrutacji do projektu 
konkursowego Małopolskie Talenty - szkoła podstawowa – powiat limanowski” jest 
Humaneo, ul. Nawojowska 12 , 33-300 Nowy Sącz, 

b. administratorem tak zebranych danych osobowych w celu diagnozy uzdolnień w projekcie  
koordynacyjnym  „Małopolskie Talenty”  jest Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 
21 , 31-031 Kraków, 

c. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z rekrutacją ucznia do projektu 
konkursowego Małopolskie Talenty - szkoła podstawowa – powiat limanowski” oraz diagnozą 
uzdolnień ucznia w projekcie koordynacyjnym „Małopolskie Talenty”,  

d. dane osobowe uczestnika projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
uprawnionym do kontroli/ weryfikacji poprawności prowadzonej rekrutacji i diagnozy 
uzdolnień, 

e. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie: konkursowym Małopolskie Talenty - szkoła 
podstawowa – powiat limanowski” .  

f. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 
 
 
 

…………………….………… ……………………………….…………..……………………………… 
Miejscowość, data Czytelny podpis RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 


