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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla uczestników projektu 
„WspółDzielnia Seniorów” 

 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia  

Adres zamieszkania i dane kontaktowe 

Dzielnica 
 

 

Miejscowość 
 

 

Powiat 
 

 

Województwo  
 

 

Telefon 
 

 

Adres e-mail  

Status Kandydata/Kandydatki do projektu 

Korzystam z oferty zajęć 

uniwersytetu trzeciego wieku, klubu 

senior lub innego projektu 

adresowanego osobom powyżej 60 

roku życia. 

□ tak □ nie 

Aktywnie działam w swojej 

najbliższej okolicy. 
□ tak □ nie 



 

 

Oświadczenia Kandydata/Kandydatki do projektu 

□ Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego do Projektu „WspółDzielnia 

Seniorów” nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu w charakterze Uczestnika/Uczestniczki. 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „WspółDzielnia Seniorów” 

i w pełni akceptuję jego zapisy. 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 

Gospodarczą do celów związanych z rekrutacją do projektu oraz realizacją projektu, w tym udostępnianie 

ich dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji w ramach realizowanego projektu,  

w tym przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO. Oświadczam także, że zostałem/am poinformowany  

o możliwości przekazania moich danych osobowych do NIW-CRSO i wyrażam na to zgodę.  

□ Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że podanie tych danych było dobrowolne. 

□ Wyrażam zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania przez Projektodawcę 

lub ich następców prawnych mojego wizerunku do celów związanych z monitoringiem, kontrolą, promocją 

projektu (katalogi, foldery i inne publikacje), w szczególności w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych 

i prezentacjach, pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu.  

□ Oświadczam, że jestem świadoma /świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

□ Posiadam pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych. 

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gospodarcza w Gdyni.  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z rekrutacją do 
projektu  
oraz realizacją projektu, w tym monitoringu, kontroli i ewaluacji - na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a. 

3) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało  
z koniecznością realizacji pkt 2. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca realizacji projektu tj. do 
31.05.2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie zasad przechowywania i udostępniania 
dokumentów związanych  
z realizacją projektów dofinasowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez 



 

 

okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu/lub w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez administratora. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z katalogiem praw może się 
Pan/Pani zapoznać np. na stronie internetowej www.uodo.gov.pl. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do celów związanych z rekrutacją do projektu 
oraz jego realizacją. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością 
przeprowadzenia rekrutacji do projektu oraz niemożliwością realizacji projektu. 

8) Dane kontaktowe Administratora Pana/Pani danych osobowych: 

Fundacja Gospodarcza 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 2, e-mail sekretariat@fungo.com.pl  

 

 

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

  data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki do uczestnictwa w Projekcie 
 

 


