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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany(a): 
..................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
Zamieszkały(a): 
..................................................................................................................................... 

(miejscowość) 
Dane kontaktowe: 
..................................................................................................................................... 

(numer telefonu i/lub e-mail) 
 
Rok urodzenia: .................................................... 
 
oświadczam, że spełniam następujące kryteria uczestnictwa (zaznaczyć odpowiedni 
kwadracik): 

 
wiek- 60+- kryterium obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu 

 
chęć włączenia się w samopomocowe działania wolontaryjne seniorów na rzecz innych 
seniorów, działania integracyjne i wspólnotowe 

 
i/lub 

chęć wzięcia udziału w działaniach integracyjnych dla seniorów ze względu na  samotność 
i/lub niepełnosprawność i/lub/ trudną sytuację zdrowotną i/lub materialną   

 

 Deklaruję uczestnictwo w projekcie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pn: 

„Dzielimy się chlebem, dzielimy się niebem” o nr 19758 ASOS/2020 realizowanym w 

ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. 

 

 Ponadto oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem udziału w projekcie  i 
akceptuję jego postanowienia. 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb  niniejszego projektu (w tym w 
szczególności zgodę na udostępnianie danych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (MRPiPS) do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu 
oraz przeprowadzanych na zlecenie MRPiPS ewaluacji). 

 

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  z prawdą. 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                          CZYTELNY PODSPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Klauzula informacyjna RODO: 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest Związek 

Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą przy ul. Żułowskiej 51 w Krakowie. Dane 

osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji projektu pn: „„Dzielimy się chlebem, 

dzielimy się niebem” o nr 19758 ASOS/2020. Odbiorcami danych mogą być: 

• podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dla celów monitoringu, kontroli 

w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie MRPiPS ewaluacji 

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz Uchwała Nr 237 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Posiadają Państwo prawo 

do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 

• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do 

projektu. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod 

poniższe dane kontaktowe:  

Dane kontaktowe administratora danych: 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków: info@kolping.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

kolping@inspektor-danych.info 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną 
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