Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Ośrodek LOWE w:

DANE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Płeć
Wykształcenie
Osoba z niepełnosprawnością
Osoba nieaktywna zawodowo
Osoba z utrudnionym dostępem do
form edukacji
Osoba korzysta z pomocy
społecznej i/lub wsparcia rodziny
Osoba chora lub samotna
Osoba w niekorzystnej sytuacji
materialnej
Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej

□ KOBIETA
□ MĘŻCZYZNA
□ BRAK
□ PODSTAWOWE
□ GIMNAZJALNE
□ PONADGIMNAZJALNE □ POMATURALNE □ WYŻSZE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI
□ TAK □ NIE
□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI
□ TAK □ NIE
□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI
□ TAK □ NIE
□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI
DANE KONTAKTOWE

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Adres (ulica/ nr budynku/nr
lokalu)
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres email
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OŚWIADCZENIA
1.
2.
3.

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt ASA LOWE realizowany i dofinansowany ze środków
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji i korzystania z oferty edukacyjnej ASA LOWE zawartymi w
Regulaminie oraz akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu.
Podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, jestem świadomy/a odpowiedzialności za
podanie nieprawdziwych danych.
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 Nr 119 Z 4.5.2016) [dalej: RODO] informujemy, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, z siedzibą
w Krakowie, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, e-mail: ado@fundacjamis.org.pl (dalej:
„ADO”).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z uczestnictwem w
projekcie „ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” , realizowanego w ramach Programu
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, w myśl art. 6 ust.
1 lit. a) w związku z art. 7 RODO.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o
realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 18243/2019/ASOS
Pan/Pani 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.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 1-5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika
z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie
obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14
lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do
momentu wycofania zgody.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu.
ADO prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych: Imię i
nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji projektu „ASA LOWE –
Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” –udzielenie wsparcia edukacyjnego w ramach
projektu),
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

10. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem al.
Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, e-mail: biuro@fundacjamis.org.pl
11. Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
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ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
c. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
e. 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.
f. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
g. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności.
h. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
b.

………………………………………………
Data

………………………………………………
Czytelny podpis

