OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU

Ja ........................................................................................................................................................... ,
(imię i nazwisko Prawnego Opiekuna Uczestnika projektu)

zamieszkały ........................................................................... , nr telefonu ............................................. ,
legitymujący się dowodem osobistym ................................................ , oświadczam, że:
1. Moje dziecko ...............................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika projektu)

spełnia kryteria, które uprawniają je do wzięcia udziału w projekcie „Dotknąć teatru” tzn.

 jest osobą, która mieszka w Toruniu przy ul. ..........................................................................
czyli na terenie Bydgoskiego Przedmieścia lub Starego Miasta,

 jest osobą, która urodziła się dnia .............................................

czyli znajduje się w grupie

wiekowej 10 – 18 lat (roczniki 2001 – 2009)

 jest osobą, która należy przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup (zaznacz wszystkie
właściwe odpowiedzi):



Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej)













Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piczy
zastępczej
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną - Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 terapii i mediacji;
 usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń
oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami
samopomocowymi”.
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka
poza rodziną.
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka – umieszczenie dziecka w placówce
wsparcia dziennego
Osoby z niepełnosprawnością
Osoby niesamodzielne
Osoby korzystające z PO PŻ
Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym
Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich
Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby z
najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie
spełniające ww kryteriów

KRYTERIA DODATKOWE




Osoby z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę
samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia
12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tj. 150% dla osoby samotnej – 1.051,50 zł; 150%
dla osoby w rodzinie - 792,00 zł)
Osoby z rodzin niepełnych

2. Ponadto oświadczam, że moje dziecko nie korzysta/nie korzystało ze wsparcia w innym projekcie
współfinansowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”
w ramach naboru nr 1/G/2018, zgodnie z listą projektów opublikowaną na stronie Lokalnej Grupy
Działania „Dla Miasta Torunia” pod adresem http://dlatorunia.pl/aktualnosci.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.

(data i podpis Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowane przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń. Administratorem
danych dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; Z
inspektorami ochrony danych można skontaktować się pod adresami poczty elektronicznej:

dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020): iod@kujawsko-pomorskie.pl;

dla Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów
operacyjnych: iod@miir.gov.pl.
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych informujemy również, że:
1. dane osobowe są zbierane/przetwarzane w celu wykonywania obowiązków Administratora Danych
Osobowych w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, w tym w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia
uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, raportowania oraz działań
informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Programu;

2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (Województwo
Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowane przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń) - art. 6
ust. 1 lit. c) RODO wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej;
3. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020,
eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne,
przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby
upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty
świadczące usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dla Miasta Torunia”;
4. dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz
krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;
5. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub
przenoszenia danych;
6. każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO;
9. administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych
osobowych.

data i podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną

