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FORMULARZ REKRUTACYJNY  
do projektu pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! - 

aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach 

w okresie 01.06.2020- 31.12.2020r. 

Imię:  

Nazwisko:  

Adres zamieszkania:  
Pesel:  

Numery telefonów: tel. kom.: ……………………………………………………………. 

tel: stacjonarny: …………………………………………………. 

e-mail: 
………………………….………………………….. 

DANE UZUPEŁNIAJĄCE: 
Orzeczenie o 

niepełnosprawności 
 TAK                                     NIE 

 

Należę do: 

  Gminnej Rady Seniora 
  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
  Związku Emerytów i Rencistów 
  Klubu Seniora  
  Dziennego Domu „SENIOR+” 
  Inne Stowarzyszenie/Organizacja działająca 
na rzecz Seniorów: 
 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

   Nie należę do żadnej organizacji/instytucji 
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DEKLARUJĘ CHĘĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH ZGODNIE  

Z FUNKCJONOWANIEM KLUBOKAWIARENKI SENIOR zŁap Cafe w soboty  

i w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu 

ZGODNIE Z PONIŻSZYM WSTĘPNYM HARMONOGRAMEM: 

Proszę wskazać zajęcia, w których deklaruję chęć udziału poprzez  

wpisanie znaku X w pole  

ZAJĘCIA ZGODNIE Z 

HARMONOGRAMEM, 
W KTÓRYCH CHCĘ 

UCZESTNICZYĆ 

Określenie  preferowanych terminów spotkań 

 ZAJĘCIA FITNESS 

Proszę zaznaczyć max. 2 terminy 
 poniedziałki (w godzinach popołudniowych ok. 16:00-17:00) 

 wtorki (w godzinach przedpołudniowych ok.10:00-12:00) 

 czwartki (w godzinach popołudniowych ok. 13:00-15:00) 

 ZAJĘCIA METODĄ 

FELDENRAISA 

Proszę zaznaczyć max. 2 terminy 
 środy (w godzinach przedpołudniowych ok. 9:00-11:00) 

 czwartki (w godzinach przedpołudniowych ok. 9:00-12:00) 

 czwartki (w godzinach popołudniowych ok. 15:00-17:00) 

 WARSZTATY 

GARNCARSKIE 

Proszę zaznaczyć max. 2 terminy 
 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 
 październik 
 listopad 
 grudzień 

 WARSZTATY 

RĘKODZIELNICZE 

Proszę zaznaczyć max. 3 terminy 
 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 
 październik 
 listopad 
 grudzień 

 WARSZTATY/ 

SPOTKANIA KULINARNE/ 

TOWARZYSKIE 

Proszę zaznaczyć max. 3 terminy 
 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 
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 październik 
 listopad 
 grudzień 

 WARSZTATY Z 

KOSMETYCZKĄ/ 

WIZAŻYSTKĄ: 

Proszę zaznaczyć max. 2 terminy 
 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 
 październik 
 listopad 
 grudzień 

 ZAJĘCIA Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

Proszę zaznaczyć max. 1 termin 
 poniedziałki  
 czwartki  

 CYKL SPOTKAŃ Z 

CIEKAWYMI LUDŹMI 

Proszę zaznaczyć max. 2 terminy 
 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 
 październik 
 listopad 
 grudzień 

 MIĘDZYPOKOLENIOWE 

FERIE - TACY SAMI- NIE 

MA ŚCIANY MIĘDZY NAMI: 

 TAK                            NIE 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 MIĘDZYPOKOLENIOWY 

WYJAZD SENIORÓW I 

DZIECI 

 TAK                            NIE 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 SENIORADA - 

POTAŃCÓWKI DLA 

SENIORÓW 

Proszę zaznaczyć max. 2 terminy 
 sierpień 
 wrzesień 
 październik 
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OŚWIADCZENIE 
W związku ze zgłoszeniem do projektu pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! 

Seniorze zŁap czas! - aktywizacja i integracja wewnątrz- i  międzypokoleniowa.” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach w okresie 

01.06.2020- 31.12.2020r.: 

1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane 

oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia, realizacji Projektu pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap 

czas! - aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa.”, ewaluacji, monitoringu 

i sprawozdawczości.  

2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.: 

Wyraz am zgodę na przetwarzanie i publikację przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych IMPULS w Łapach (18-100 Łapy, ul. Les nikowska 54), Dzienny Dom 

„SENIOR+” w Łapach (18-100 Łapy, ul. Les nikowska 54), Miejski Os rodek Pomocy 

Społecznej w Łapach, (18-100 Łapy, ul Gło wna 50) mojego wizerunku  utrwalonego w 

ramach projektu „TACY SAMI - Nie ma s ciany między nami! Seniorze zŁap czas!- 

aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa.” realizowanego w ramach 

Programu Rządowego na rzecz Aktywnos ci Społecznej Oso b Starszych na lata 2014 – 

2020 – edycja 2020 przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach w 

ramach zajęc  projektowych, podczas warsztato w, zajęc , spotkan , wyjazdo w i innych 

działaniach podejmowanych w ramach funkcjonowania placo wki, w celu promocji  

działan  projektowych, a takz e promocji instytucji realizujących lub wspo łorganizujących 

działania przez okres realizacji projektu tj. 01.06.2020r.- 31.12.2020r. Z dniem 

podpisania niniejszej zgody zezwalam na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku i 

uz ywanie mojego imienia oraz nazwiska w materiałach i produkcjach filmowych 

Dziennego Domu „SENIOR+”, z siedzibą w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Les nikowska 54. 

3. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS w 

Łapach moje majątkowe prawa autorskie do jakiegokolwiek materiału zdjęciowego, 

utworu filmowego, muzycznego, audiowizualnego lub audio powstałego w wyniku 

działalności wymienionego w pkt. 1 podmiotu na następujących polach eksploatacji (tj. 

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, b) zwielokrotnienie utrwaleń jakąkolwiek techniką  

c) wprowadzanie do obrotu, dzierżawa, najem, użyczanie egzemplarzy sporządzonych 

zgodnie z pkt a i b; d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od 

standardu, systemu i formatu; publiczne prezentowanie utrwaleń sporządzonych 

zgodnie z pkt a i b; f) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Dziennego Domu „SENIOR+”, jego publikacji, programów, audycji oraz 

innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności. 
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4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia bądź 

ograniczenia przetwarzania. 

6. Oświadczam, iż zostałam(-em) poinformowana(-y), że projekt realizowany jest ze 

środków otrzymanych od Zleceniodawcy – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020.  

7. Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy niniejszym oświadczam, że dane 

zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  

8. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W 

PROJEKCIE pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! - 

aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa.”,   i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

Data: ………………………                     Podpis: …………………………………………………. 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

– KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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), (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informujemy, że: Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach, 

mieszczące się przy ul. Leśnikowskiej 54, 18-100 Łapy dalej jako Stowarzyszenie: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie wyłącznie w 

zakresie związanym z uczestnictwem w realizacji projektu „„TACY SAMI- Nie ma 

ściany między nami! Seniorze zŁap czas!- aktywizacja i integracja wewnątrz- i 

międzypokoleniowa.” realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2020 dalej 

jako Projekt.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w 

myśl art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO.  

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z 

postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu.  

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w 

szczególności zgodę na udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, 

kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach związanych z 

realizacją Projektu.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 1-3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji 

Projektu, oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

uczestników Projektu jest Koordynator Projektu monika.lap.git@gmail.com  

Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych:  

1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania.  

2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze 

względu na Pani/Pana szczególną sytuację.  
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3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe 

oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  

5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w 

przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania.  

6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

7. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich 

przydatności.  

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 

naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych. 

9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 

naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na 

mocy RODO. 

 

Data:………………………                                            Podpis: …………………………………………………. 

 

Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy e-mail: k.zukowskakoc@op.pl  
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