
    „SMS -Społeczne Metamorfozy Seniorów”

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………

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

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………………………..

Data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………….

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co Panią/Pana motywuje do udziału 
w projekcie?

Czy jest Pan/Pani zainteresowana 
działaniem na rzecz innych 
seniorów?

 Klauzula informacyjna dla uczestników projektu
Na podstawie 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) (dalej RODO),informujemy o 
zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych w Stowarzyszeniu „BATUT”.
Administrator:
Stowarzyszenie „BATUT” z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Stawowa 23/10 43-190 Mikołów.

Stowarzyszenie BATUT – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Pani/Pana dane osobowe i gwarantuje, 
że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
Celem przetwarzania danych jest:

a)     zgłoszenie do projektu,
b)     sporządzanie list obecności na działaniach przewidzianych projektem,
c)     zawarcie ubezpieczenia
d)     zgłoszenie do miejsca zakwaterowania
e)     kontrola realizacji umowy o dofinansowanie projektu   nr 21193

f)       sporządzania zestawień (sprawozdań) statystycznych
g)     archiwizacja dokumentów.

1.      Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu:
a)     imię i nazwisko,
b)     płeć,
c)     PESEL,
d)     adres poczty elektronicznej,
e)     adres zamieszkania,
f)      kontakt telefoniczny.
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2.      Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a)     Na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. B RODO – do wykonania umowy …......... dofinansowanie projektu.

3.      Okres przez który dane będą przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia  zakończenia sprawy
4.      Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)     Dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b)     Do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c)     Do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d)     Do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)     Do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej,
f)       Do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem „BATUT”.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszeniem „BATUT” danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 
danych osobowych – od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na 
profilowaniu.
6.      Dane przekazywane do państw trzecich.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.      Obowiązek podania danych osobowych.
 Przekazanie wszelkich danych personalnych jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia oraz zgody na przetwarzanie 
swojego wizerunku wyklucza z udziału w projekcie.
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz oświadczam, że jej zapisy są dla mnie zrozumiałe.

 

                                                                                                      

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w klauzuli do celów realizacji projektu 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów promocyjnych projektu    

  

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

                                                                                                                 (data, czytelny podpis) 
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