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Deklaracja udziału w projekcie „Śląsk Przyjazny Seniorom” 

Nazwisko i imię  

Data urodzenia  

PESEL  

Miejsce zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w projekcie i oświadczam, że: 

• Jestem osobą nieaktywną zawodowo 
• jestem osobą w wieku powyżej 60+  
• Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach 
• Jestem- nie jestem osoba niepełnosprawną. 
• Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Projektodawcy o wystąpieniu okoliczności 

skutkujących przerwaniem udziału w projekcie. 
• Jestem zainteresowana/y udziałem w zajęciach: obsługa urządzeń IT, zajęcia z 

bezpieczeństwa w sieci internet 
• Nie brałem udziału w zajęciach IT finansowanych z budżetu Marszałka Województwa 

Śląskiego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie moich danych osobowych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu 
oraz przeprowadzanych na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.  

Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego zadania publicznego jest zgodne z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 maja 2018 
Dz. U. 2018 poz. 1000 o ochronie danych osobowych RODO obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie tych danych. Zostałam poinformowana/y, że administratorem moich Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Nasz 
Dom. Pełny obowiązek informacyjny zawarty jest na stronie internetowej www.nasz-dom.org/RODO 

 

 

 

…………………………………………..      ………………………………………. 
  /data złożenia deklaracji/          /podpis uczestnika/ 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do projektu „Śląsk Przyjazny Seniorom” (MBO-1806/P5/19) w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, realizowanego ze środków Budżetu Marszałka Województwa Śląskiego, 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom który 
realizuje zadanie publiczne.  

2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Śląsk Przyjazny Seniorom”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. 

3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Śląsk Przyjazny Seniorom”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości.  

4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wparcia w ramach projektu; 

5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

6) Zostałem poinformowany, że Stowarzyszenie Nasz Dom wdrożyło Procedury i Politykę 
bezpieczeństwa zgodną z RODO i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 
10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 
4 maja 2019 Dz.U.2019 poz.730 - Zostałam poinformowana/y, że administratorem moich 
Danych Osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom. Pełny obowiązek informacyjny 
udostępniony jest na stronie internetowej www.nasz-dom.org/RODO 

 

 

         _________________                                                 ____________________________ 

           Miejscowość, data                                                   czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 


