
  
 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie pod nazwą  

Seniorzy z inicjatywą 

realizowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021-2025 

Edycja 2022 

 

UPRZEJMIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI  

1. Dane podstawowe 

Nazwisko  

Imię(imiona)  

PESEL  
Miejsce 

urodzenia 
 

2. Dane kontaktowe 

Ulica:  Nr domu/lokalu  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  Nr telefonu  

Adres email: 
 Wykształcenie/ 

zawód 

 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.  

Ja, niżej podpisana(y), 

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

 (imię, nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

 
 

zam. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

Oświadczam, iż: 
1. wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą;   
2. ukończyłem/am 60 rok życia*  
3. zostałem/am poinformowana, iż Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny  

i Polityki Społecznej w programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" 

 na lata 2021-2025. Edycja 2022. 
 
 
Radom dnia ………/…………/…………r 
 

.                                                                                                                                        ………………………………………………………………… 
                                                                                                                  Czytelny podpis 



  
 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. 

 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………………………, oświadczam, 
że: 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych (USTAWA z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowychDz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.23.) w przypadku realizowanego 
projektu są to wyłącznie dane dotyczące stopnia i niepełnosprawności] w celu udziału w procesie rekrutacji do 
projektu „Senior pomocny seniorowi w potrzebie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 21 
lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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) 
2) Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
3) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 

Radom dnia ………/…………/…………r.                                                                                 ………………………………………………………………… 

                                                                                                                              Czytelny podpis 
 


