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 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Organizacyjnego Klubu Seniora  

w Gminie Jasienicy 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA 

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w Klubie Seniora (zwanym dalej Klub) 

w miejscowości Mazańcowice. 

Będąc członkiem Klubu oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Organizacyjnym Klubu i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Jestem świadoma/y, że naruszenie przeze mnie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Klubu może 

spowodować zakończenie mojego uczestnictwa w Klubie. 

Deklaruję chęć udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Klubu oraz aktywnego udziału 

w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Klub. 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w Klubie tj. ukończyłam/em 60 lat, jestem 

mieszkanką/mieszkańcem Gminy Jasienica, nie pracuję zawodowo. 

 

Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania 
 

Pesel 

 

Telefon kontaktowy 
 

Posiadam rodzinę/osobę, która 

zapewnia mi opiekę 

 

Tak/Nie 

Mieszkam z rodziną 
 

Tak/Nie 

Korzystałam/łem w 

poprzednich latach z 

podobnych form wsparcia dla 

seniorów organizowanych na 

terenie Gminy Jasienica 

 

 

Tak/Nie 

Data złożenia deklaracji 

 

Podpis 
 

 

              

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Klubie 

oraz, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla mojego zdrowia 

wynikłe podczas udziału w zajęciach w ramach Klubu. 

 
 

.......................................................... 

                  ( czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Jasienicy, Jasienica 845 

2. Dane kontaktowe: tel.: 33 8152-992, e-mail: gops@jasienica.pl 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@b-biodo.pl  

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Seniora, realizacji 

zadań określonych w przepisach prawa oraz w celu prowadzonych postępowań o przyznanie 

świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust.2 lit. b, c RODO.                                           

5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa 

podania danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego 

prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO 

w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub informatycznego.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla 

których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa dotyczycącego archiwizacji.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych 

danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub  prawo ograniczenia przetwarzania.   

10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na 

podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych osobowych. Wniosek o realizacje praw dostępny jest na stronie internetowej 

lub w siedzibie administratora.  

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

ochrony Danych Osobowych. 
 

UWAGA*:   

Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku 

kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego 

w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli 

przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają 

dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. 

 

Niniejszym oświadczam że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w formie zdjęć 

z zajęć organizowanych przez Klub. 

 

 

 

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

        Miejscowość, data                                                                                                Podpis 

 

mailto:inspektor@b-biodo.pl

