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„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 
na lata 2021–2025” 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „GeneRacje mają swoje racje” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu  

 ,, GeneRacje mają swoje racje”  

Imię*  

Nazwisko*  

Data urodzenia *  

Miejscowość * 

 
 

Adres zamieszkania   -    
 

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej  

(e-mail) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Podpis uczestnika 

 

……………………………….. ……………………………… 

 

 

 

 

 

*pole obowiązkowe 
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„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 
na lata 2021–2025” 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej jako RODO, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
informuje: 

Dane osobowe zbierane są w celu udziału Pani/Pana jako uczestnika projekcie ,, GeneRacje mają swoje 
racje”, w tym monitoringu projektu, ewaluacji, rozliczenia i kontroli – dalej także określanym jako 
Projekt.  

Przekazane dane osobowe umożliwią Administratorowi Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej 
(31-519 Kraków, Ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki, KRS 0000232184), wpis Pani/Pana na listę uczestników 
Projektu oraz kierowanie do Pani/Pana bieżących informacji związanych z Projektem, a także 
monitoringu, ewaluacji i rozliczenia Projektu. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji 
Projektu.  

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej lub 
podmiotom realizującym działania na rzecz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także 
podmiotom upoważnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Projekcie.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie 
profilowania.  

Pani/Panu przysługuje prawo odwołania udzielonej zgody w każdej chwili oraz prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego.  

Podstawa prawna: 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. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Ja niżej podpisana/y, działając świadomie i dobrowolnie: 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundację Gospodarki i 
Administracji Publicznej (31-519 Kraków, Ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki, KRS 0000232184),) moich 
danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, w związku z udziałem w projekcie ,, 
GeneRacje mają swoje racje”, w tym jego monitoringu, ewaluacji, rozliczenia i kontroli Projektu. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mogę w każdej chwili odwołać. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie do żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych, prawie do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do 
cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych. 

 
Kraków, dn. ...............                                                                                                Podpis uczestnika 


