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DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

w projekcie pt. „SENIOR LIDEREM” realizowanym przez Stowarzyszenie  

Kraina Lasów i Jezior  - Lokalna Grupa Działania  

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………… 

Zam.: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………. e-mail: ……………………………………………………………… 

deklaruję udział w projekcie pt. „Senior Liderem” realizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Lasów  

i Jezior – Lokalna Grupa Działania na terenie gminy …………………………………………………………….  

dofinansowanym ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 

2021-2025. 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Aktywność społeczna w miejscu 
zamieszkania - członkostwo  
w organizacjach, grupach społecznych 
lub aktywność wolontariacka (organizacje 
pozarządowe, społeczne, np. KGW, OSP, 
grupy odnowy wsi, rady sołeckie, zespoły 
folklorystyczne i inne) 

 

 

Osoba z niepełnosprawnościami 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

□ TAK  - zaznaczyć, czy potrzebna pomoc przy 
przemieszczaniu:  

                                              TAK             NIE      
□ NIE 
□ ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

 

W ramach projektu jego Realizator  gromadzi dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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, szczególnie  
w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów projektu oraz w zakresie udostępniania danych 
Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej w celu przeprowadzenia czynności monitoringowych, sprawozdawczych, 
kontrolnych. 
 

1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych, w tym 

dotyczących niepełnosprawności, przez Realizatora projektu „Senior Liderem” do celów 
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związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkoleń, warsztatów, monitoringu i ewaluacji 

projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Realizatora projektu z obowiązku 

monitoringowego, sprawozdawczego czy kontrolnego wobec Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

2. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich 

przetwarzanie w każdym czasie. 

 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu. Wyrażenie zgody jest 

równoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji działań 

projektowych mogą zostać umieszczone na stronach internetowych portali informacyjnych, 

społecznościowych, w prasie i innych mediach. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Senior Liderem” i zobowiązuję 

się do regularnego udziału w przewidzianych działaniach oraz do każdorazowego poświadczenia 

swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach obecności. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją akceptuję. 

 

……………………………….     ……………………………………………… 
               (data)                        (podpis czytelny) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania  

z siedzibą w Siedlisku, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie 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 (tzw. RODO). 

3. Stowarzyszenie prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zawartych  w Deklaracji uczestnictwa 

w projekcie pt.  „Senior Liderem”, w związku z jego realizacją w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021, 

dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją projektu ww., mogą być udostępnione Grantodawcy 

w ramach rozliczenia otrzymanych środków finansowych, mogą być udostępnione osobom powołanym do kontroli 

dokumentacji finansowej projektu. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

6. Pani/Pana dane osobowe stanowią także wizerunek, który będzie gromadzony podczas realizacji projektu, w którym 

Pani/Pan jest beneficjentem. Wyraża Pani/Pan zgodę w Deklaracji uczestnictwa na jego przetwarzanie na stronach 

internetowych oraz w prasie i innych mediach w formie informacyjno-promocyjnej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z  cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. 

11. W sprawach z Pani/Pana danymi prosimy kontaktować się z osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych 

poprzez e-mail: biuro@klj.org.pl  lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 

9, 67-112 Siedlisko. 

12. Podanie danych osobowych w Deklaracji uczestnictwa, Listach obecności stanowiących dokumentację projektu „Senior 

Liderem” wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 

……………………………….     ……………………………………………… 
               (data)                        (podpis czytelny) 

mailto:biuro@klj.org.pl

