
Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Mikołajkowy pakiet zdrowotny dla seniorów” 

 

Część I.  Ja, niżej podpisana/podpisany deklaruję uczestnictwo w projekcie „Mikołajkowy 
pakiet zdrowotny dla seniorów”, polegającym na przekazaniu grupie min. 32 osób 
z miasta Nowa Sarzyna w wieku co najmniej 60 lat pakietu zawierającego ciśnieniomierz 
naramienny, termometr elektroniczny i zestaw piłeczek do masażu, oraz podaję 
dobrowolnie następujące dane, niezbędne dla przeprowadzenia projektu: 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………             Data urodzenia ……………………. 

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

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

Informacje dodatkowe o uczestniku (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

- niepełnosprawność     TAK / NIE 

- długotrwała lub ciężka choroba   TAK / NIE 

- niskie dochody     TAK / NIE 

- jednoosobowe gospodarstwo domowe TAK / NIE 

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z otrzymaniem 
pakietu, gdyż liczba zgłoszeń może być większa niż liczba pakietów. 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych informacji. 

 

………………………………………………. 

(czytelny podpis) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Część II.  Potwierdzam odbiór pakietu zdrowotnego. 

 

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

 

………………………………………………. 

(czytelny podpis) 



Informacja dotycząca danych osobowych 

 

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. 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 (tzw. RODO), Grupa Inicjatywna „Mikołajki dla seniorów” jako realizator projektu 
„Mikołajkowy pakiet zdrowotny dla seniorów” informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Inicjatywna „Mikołajki dla seniorów”. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: mikolajki@sarzyna.info. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja projektu „Mikołajkowy pakiet 
zdrowotny dla seniorów”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do projektu oraz 
wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są: 

a) Grupa Inicjatywna „Mikołajki dla seniorów”, 

b) Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcaia Ekonomii Społecznej (realizator projektu „Nawigator II – 
program rozwoju ekonomii społecznej”). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 
trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji projektu. Są Państwo 
zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w projekcie. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

 

Deklarację uczestnictwa z wypełnioną częścią I można przekazać na kilka sposobów: 

1. W Pizzerii Raviola, ul. Prof. Tołpy 22, codziennie w godz. 13-22. 

2. W Biurze Oriflame na MOSiRze, ul. Konopnickiej 2 (jeśli biuro będzie nieczynne - deklaracje można 
zostawić w kasie MOSiRu). 

3. W sklepie LS Service, ul Rejtana 3, od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, w soboty w godz. 10-12. 


