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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU pn:„Kraina Nocy i Dni dla Seniora” 

 

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

 

Adres      ……………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Nr  PESEL  ……………             Nr telefonu kontaktowego ……………………………………… 

  

Ja niżej podpisana/y  deklaruję przystąpienie do projektu pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora”  

realizowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-

2025. Edycja 2021 realizowanego przez Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” w okresie:   od  17 

maja 2021r.    do  28 grudnia 2021 r, zobowiązując się do udziału w zaplanowanych   w projekcie 

działaniach.  

 

……………………………….,.                                     ….………………………………………  

miejscowość i data             (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

A. KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 osobowych). 

2. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.3 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji 

zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.Edycja 2021. 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z 

realizacji zadań w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+: na lata 2021-2025.Edycja 2021, a następnie 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji 

konkursowej. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ,prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczenia 

przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu ,o którym mowa powyżej .Realizacji 

powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzania danych osobowych ,a 

także m.in.z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji. 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej  z siedzibą w Ministerstwie Rodziny i 

Polityki Społecznej  w Warszawie przy ul.Nowogordzkiej 1/3/5/, 00-513 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na ww. adres; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.1; 

4. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu celu 

realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.Edycja 2021. 

III. Przyjmuję do wiadomości, że:  
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1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” z siedzibą przy ulicy Kościelnej 2, 

62-860 Opatówek; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd7@wp.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

lgd7@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 

4. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu celu 

realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.Edycja 2021. 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na 

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 

informatycznego; 

2. zebrane dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z 

realizacji zadań w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+: na lata 2021-2025.Edycja 2021, a następnie 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji 

konkursowej. 

3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w 

przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

4. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub 

zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej odwołaniem;  

5. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych   

uregulowanym w Regulaminie Konkursu a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne, jeśli osoba deklaruje chęć uczestnictwa w Programie. 

  

 

……………………………….,.                                      ….………………………………………  

miejscowość i data                   (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem  

w działaniach związanych z realizacją projektu „Kraina Nocy i Dni dla Seniora”  realizowanego w 

ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2021 r 

 

 

 

……………………………….,.                                       ….………………………………………  

miejscowość i data                    (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 


