
 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021. 

 
 

Załącznik nr 1                              

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do uczestnictwa w projekcie ,,Gorliccy seniorzy przeciw skutkom pandemii’’ 

                    

DANE KONTAKTOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM: 

 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie poinformuję o tym fakcie niezwłocznie,  

w formie pisemnej lub telefonicznej, w terminie do 2 dni przed ich planowanym rozpoczęciem. 

 

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

           czytelny podpis                        miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego 

występowaniem COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zgodnie z zaleceniami 

Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o zaznaczenie (np. podkreślenie) prawidłowej 

odpowiedzi:  

1. Czy w ciągu ostatnich 3 dni gorączkował/a Pan/Pani powyżej 38 °C          TAK  / NIE 

2. Czy w ostatnich 14 dniach podróżował/a Pan/Pani poza granice Polski      TAK  / NIE   

3. Jeśli tak, to do jakich krajów 

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

4. Czy miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, która jest zakażona lub  

u której jest podejrzenie zakażenia COVID-19?     TAK  / NIE   

                  

 

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

           czytelny podpis                        miejscowość, data 

                    
*pole nieobowiązkowe 

Imię i nazwisko  

Adres korespondencyjny  

Telefon  

E-mail *  

Wiek  

Posiadam orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 
 TAK        NIE 
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KLAUZURA WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z uczestnictwem w działaniach projektu pn. „Gorliccy seniorzy przeciw skutkom pandemii” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „uczestnicy projektów” jest 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”; 38-321 Moszczenica, ul. Średnie 85, 

KRS: 0000414363; NIP: 7383144396, 

2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016, str.1 oraz Dz. Urz. UE 

L 127 z 23.05.2018, str. 2); 

3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt 2 będą przetwarzane wyłącznie  

w celu realizacji projektu pn. „Gorliccy seniorzy przeciw skutkom pandemii” w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych; 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacji Na 

Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” 38-321 Moszczenica, ul. Średnie 85  oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe zostaną 

udostępnione na rzecz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i podmiotom upoważnionym do pozyskania 

tych danych na podstawie przepisów prawa do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz 

przeprowadzonych na zlecenie ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ewaluacji.    

5. dane dotyczące mojego stanu zdrowia mogą zostać przetwarzane w przypadku konieczności dla celów 

projektowych zgodnie z art. 9 ust 2 lit. a RODO; 

6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu oraz 

zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi 

później1; 

7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich 

podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO; 

9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie 

danych zostanie zaprzestane, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych 

danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane 

będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie 

moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane 

12. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, 

wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. 

Racławicka 56, 30-017 Kraków; 

13. Wyrażam zgodę na publiczne wykorzystanie fotografii i filmów z działań i wydarzeń związanych  

z realizacją projektu, na których jest mój wizerunek i wypowiedzi. 

 

 

 

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

           czytelny podpis                        miejscowość, data 

                                                           
1 Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji 

itp.). 


