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Załącznik nr 2 

Projekt  

„W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim” 

dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”  

na lata 2021-2025 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCY 

OSTATECZNEGO, W TYM DANYCH WRAŻLIWYCH 
 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób 

starszych w województwie świętokrzyskim” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1) administratorem moich danych osobowych, w tym wrażliwych, jest Stowarzyszenie Integracja 

i Rozwój w Kielcach, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, tel. 41 361 04 92; 

2) dane osobowe, w tym wrażliwe, będą przetwarzane w celu realizacji projektu „W działaniu siła – 

partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim” dofinansowanego ze 

środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-

2025; 

3) administrator przetwarza dane osobowe, w tym wrażliwe, podane w formularzu zgłoszeniowym 

uczestnika do projektu, w tym: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, wykształcenie, płeć; 

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

5) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie, w przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwy udział w projekcie; 

6) podanie danych wrażliwych, tj. np. informacji o statusie osoby niepełnosprawnej, jest 

dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania punktów premiujących przy rekrutacji do projektu; 

7) dane będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz w wymaganym przez prawo 

okresie przechowywania dokumentacji projektu; 

8) dane udostępnione przeze mnie nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu; 

9) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych, w tym wrażliwych, do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

10) moje dane, w tym wrażliwe, zostaną udostępnione MRiPS lub podmiotom realizującym 

działania na rzecz MRiPS i podmiotom upoważnionym do pozyskania tych danych na podstawie 

przepisów do celów realizacji projektu, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu 

oraz przeprowadzanych na zlecenie MRiPS ewaluacji; 

11) moje dane, w tym wrażliwe, zostaną udostępnione MRiPS w celu realizacji projektu, 

przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych czy kontrolnych; 

12) moje dane, w tym wrażliwe, będą przetwarzane przez MRiPS w celu przeprowadzania czynności 

monitoringowych, sprawozdawczych czy kontrolnych. 
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         miejscowość,             data                                                             czytelny podpis Kandydata  


