załącznik nr 1
FORMULARZ REKRUTACYJNY UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Centrum Aktywności Seniora.
Lokalne działania w obszarze usług społecznych, na rzecz poprawy jakości życia seniorów
na Solcu w Warszawie.”
realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020 – edycja 2019

I. Dane teleadresowe uczestnika/ uczestniczki projektu

Imię i nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

II. Dane dodatkowe

Orzeczenie o niepełnosprawności

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2019.

Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula Informacyjna dla uczestników Projektu
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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 119 z 04.05.2016) dalej RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w
Warszawie, mieszczące się przy ul. Solec 36a www.przytuleksalezego.pl dalej jako Towarzystwo:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo wyłącznie w zakresie związanym z
uczestnictwem w realizacji projektu „Centrum Aktywności Seniora. Lokalne działania w obszarze usług
społecznych, na rzecz poprawy jakości życia seniorów na Solcu w Warszawie” realizowanego w ramach
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja
2019 dalej jako Projekt.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a)
w związku z art. 7 RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o
dofinansowanie Projektu.
4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgodę na
udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz
przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem
możliwości uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją Projektu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1-3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu
asos.przytuleksalezego@gmail.com
Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania.
2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację.
3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
8. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności.
10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych.
11. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
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data
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czytelny podpis
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