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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Senior 2021” – projekt aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy 

Moszczenica  

 

Projekt  socjalny mający na celu rozwój i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej 

mieszkańców/seniorów Gminy Moszczenica - dofinansowany ze środków Budżetu Państwa 

/Wojewody Małopolskiego/ w ramach dotacji na wsparcie finansowe nowych form rozwoju 

pomocy społecznej, realizowany przy udziale środków własnych Gminy Moszczenica  

– w okresie  od 01.03.2021 r. do 31.12.2020 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Moszczenicy. 

    

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………..(imię i nazwisko) 

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………. 

( Nr PESEL: ………………………………....), deklaruję swój udział w projekcie  

pn. „Senior 2021” – projekt aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy 

Moszczenica. 

 

Zostałem(am) poinformowany(a) o zadaniach realizowanych w ramach projektu i wyrażam 

chęć uczestnictwa w przewidywanych spotkaniach, warsztatach oraz innych formach 

aktywności społecznej  realizowanych poszczególnymi działaniami, na zasadach określonych 

przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

                                            

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

data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie                data i podpis osoby składającej oświadczenie 



OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY  

 

NA UDOSTĘPNIENIE NUMERU TELEFONU  

 

 

Ja …………………………………. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

mojego numeru telefonu nr…………………. (numer telefonu) na potrzeby mojego udziału  

w projekcie pn. „Senior 2021” – projekt aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu 

gminy Moszczenica.  

 

Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody. 

 

 

………………..………………………………… 

data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2, 38-321 Moszczenica  w ramach realizacji 

projektu pn. „Senior 2021” – projekt aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy 

Moszczenica.            

 Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek może być wykorzystany do dokumentacji 

fotograficznej realizowanego projektu.        

 Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  

 

Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody. 

  

 

………………..………………………………… 

data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   

w Moszczenicy ul. Samorządowa 2, 38-321 Moszczenica tel. 18 35 41 240,   

e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres  

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze w związku z realizacją projektu pn. „Senior 2021” – projekt 

aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy Moszczenica. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania  

i numeru PESEL jest art. 6 ust. 1 lit c  ww. Rozporządzenia oraz w zakresie numeru telefonu  

i wizerunku jest art.6 ust.1 lit. a w/w Rozporządzenia. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji Projektu  

a następnie przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji 

jednostki. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą  

podlegać profilowaniu, nie będą udostępniane osobom trzecim w celach niezwiązanych 

z realizacją Projektu. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

 następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

mailto:gops@gopsmoszczenica.eu
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d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

osobowych (RODO); 

8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym,  

a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia  

w ramach Projektu. 

9) Odbiorcą państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Moszczenicy, a w razie konieczności organy nadzorujące.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej 

przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z 

realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


