DEKLARACJA UCZESTNICTWA nr …………………..
w zajęciach Centrum Aktywności „Na Spokojnej”
CZĘŚĆ A. DANE OSOBOWE KANDYDATA
……………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, data urodzenia
……………………………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania
…………………………………………………
nr telefonu

………………………………………………………..
nr telefonu do osoby bliskiej*

*podanie telefonu osoby bliskiej nie jest wymogiem koniecznym.

Oświadczam, że jestem osobą (proszę zaznaczyć właściwe):
zamieszkującą samotnie
zamieszkującą z rodziną, ale prowadzę oddzielne gospodarstwo domowe
zamieszkującą z rodziną i prowadzę z nią wspólne gospodarstwo domowe
samodzielną
wymagającą częściowej opieki lub pomocy
wymagającą stałej i długotrwałej opieki i pomocy osoby drugiej
aktywną zawodowo
nieaktywną zawodowo

Jestem zainteresowana/y wsparciem w zakresie aktywizacji (proszę zaznaczyć właściwe):
ruchowej i usprawniającej
edukacyjnej
kulturalnej
rekreacyjnej
opiekuńczej (w tym w formie ciepłego posiłku)

………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

CZĘŚĆ B. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy

Wesoła m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. Władysława Raczkiewicza 21a,
tel. 22 773 44 12.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we

wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani / Pana danych osobowych, pisząc na adres e-mail:
iod@opswesola.waw.pl lub na ww. adres do korespondencji.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z uczestnictwem w zajęciach

Centrum Aktywności „Na Spokojnej” w oparciu Pani/Pana dobrowolną zgodę, wyrażoną na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są kontrahenci, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej

dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podpisał umowę na świadczenie usług związanych z realizacją
zajęć w Centrum Aktywności „Na Spokojnej”
5. Pani/Pana

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum

Aktywności „Na Spokojnej”. Po ustaniu uczestnictwa w zajęciach, Pani/Pana dane będą
przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych i statystycznych, przez okres …… lat, zgodnie z
obowiązującą w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych

z uczestnictwem w zajęciach Centrum Aktywności „Na Spokojnej”. Podanie nr telefonu osoby
bliskiej jest dobrowolne, a nie podanie numeru nie ma wpływu na uczestnictwo Pani/Pana w
zajęciach.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

profilowania.

CZĘŚĆ C. OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawartą
w Części B. Deklaracji.
2. Zapoznałam / em się z Regulaminem Centrum Aktywności „Na Spokojnej” i zobowiązuję się do
jego przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach / działaniach Centrum.

Warszawa, dnia ……………….

Podpis ............................

CZĘŚĆ D. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgoda ogólna (dobrowolna, ale konieczna do uczestnictwa w projekcie):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w Części A. Deklaracji, dla
potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, w celu uczestniczenia
w zajęciach Centrum Aktywności „Na Spokojnej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 „RODO”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

Warszawa, dnia ……………….

Podpis ............................

2. Zgoda dot. wizerunku (dobrowolna. Brak udzielenia zgody nie ma wpływu na uczestnictwo w
zajęciach Centrum)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie mojego wizerunku do celów
związanych z promocją Centrum.**

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie mojego wizerunku.
**wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą
być zamieszczone w mediach oraz wykorzystywane w materiałach promocyjnych.

Warszawa, dnia ……………….

Podpis ............................

