
 

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowany ze środków programu wieloletniego  

na rzecz  Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA LIDERÓW ŚRODOWISK SENIORALNYCH 

 

 

Imię i nazwisko  
Adres:  

Telefon:  
Email:  

Reprezentuję działającą 
Radę Seniorów 

 TAK                       NIE 
w miejscowości:…………………………………. 

Jestem zainteresowany/na 
utworzeniem Rady 
Seniorów 

 

 TAK                       NIE 
w miejscowości:…………………………………. 

Działam na rzecz 
środowiska seniorów w 
swojej społeczności lokalnej 

 

 TAK                       NIE 
w miejscowości:…………………………………. 

 

 

Klauzula RODO Zgodnie z art. 13 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) - dalej RODO informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Organizacji Socjalnych 

woj. Warmińsko-Mazurskiego FOSa, z siedzibą przy ul. Linki 3/4 10-535 Olsztyn;2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-

mail: iod@federacjafosa.pl 3. Cel przetwarzania danych osobowych:• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udziału w 

działaniach projektowych [np.: udział w warsztatach, zajęciach, itp.];• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji projektu;• 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektu;4. Podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych - Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:• jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na 

podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO;• jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i 

odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz 

obowiązków archiwalnych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu 

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych.7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania z udziału w działaniach w ramach realizacji projektu.9. Udostępnione przez Panią/Pana 

dane nie będą podlegały profilowaniu.10. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych jest niezbędnym elementem stanowiącym podstawę wzięcia udziału w 

spotkaniu. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem klauzuli dotyczącej danych 

osobowych.  


