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„Senior dla seniora” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W INICJATYWIE 

PN.:…………………………………………………………………………………………….. 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co Panią/Pana motywuje do udziału 
w projekcie? 

 
 
 
 
 
 

Czy jest Pan/Pani zainteresowana 
działaniem na rzecz innych 
seniorów? 

 

 

Informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.  Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu 
przedstawione zostały poniżej. Tym samym zostaje spełniony wobec Państwa obowiązek informacyjny wynikający z 
RODO.[1] 
  
Administrator danych osobowych 
Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju 
(dalej CSR) z siedzibą w Mikołowie, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223366  NIP 635-171-01-15. 
 
 
 
  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7221788108858820590__ftn1
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Inspektor Ochrony Danych 
W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo skontaktować z wyznaczoną przez Stowarzyszenie osobą,  to jest 
Panią Jolantą Żychoń – koordynatorem projektu, e-mail jolanta.zychon@csr.biz.pl lub numerem telefonu: 
531 860 953. 
  
Cele i podstawy przetwarzania 
Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji projektu ASOS „Senior dla Seniora”. 
  
 Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych CSR będzie przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: 
imię i nazwisko;  data urodzenia, PESEL, adres, numer telefonu, adres e- mail oraz wizerunek.  
  
Odbiorcy Danych Osobowych 
Podwykonawcy, w tym biura ubezpieczeniowe, hotel, osoby prowadzące zajęcia itp. Gdybyście Państwo chcieli 
poznać dokładna listę podmiotów jakim powierzyliśmy przetwarzanie danych prosimy  kontakt poprzez jeden ze 
wskazanych powyżej sposobów kontaktu.  
 
Okres przetwarzania danych osobowych 

 Państwa dane przetwarzane  w celu realizacji zawartej umowy będą przetwarzane do końca okresu w jakim 
przedawniać się będą potencjalne roszczenia wynikające z umowy. 

 Państwa dane przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w 
szczególności podatkowych i rachunkowym oraz prawie pracy przez okres w jakim CSR zobowiązana jest 
zachować dane dokumenty, w tym dla celów dowodowych prowadzonych przez uprawnione podmioty oraz 
zapobiegania nadużycia i oszustwom; 

 Państwa dane mogą być przetwarzane do celów archiwizacyjnych jeśli przepisy prawa nakładają na CSR taki 
obowiązek. 

 Państwa dane są przetwarzane przez okres trwania projektu lub innej formy wsparcia oraz przechowywane 
przez okres w jakim Stowarzyszenie zobowiązane jest wykazać okres trwałości lub może podlegać kontroli z 
tego tytułu lub realizacji jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. 

 Państwa prawa 
Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez CSR Państwa danych osobowych to: 

 Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 
 Prawo do poprawienia danych 
 Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są bez 

podstawy – macie prawo do żądania ich usunięcia 
 Prawo do ograniczenia przetwarzania- przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez CSR sposobów 

przetwarzania 
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e-to jest  przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi;  

Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

mailto:jolanta.zychon@csr.biz.pl
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wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w 
powszechnie używanym formacie (np. pdf. czy też csv. Proszę wskazać właściwe używane przez Państwa 
formaty w jakich przechowujecie dane)  zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez 
Państwa innego podmiotu 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
lub innego właściwego organu nadzorczego 

 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - Informujemy, iż w każdym czasie macie 
Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało 
wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania tychże danych z uwagi na wcześniej udzieloną przez 
Państwa zgodę na przetwarzanie. 

 Państwa prawa będą mogły być realizowane za pośrednictwem adresu email: jolanta.zychon@csr.biz.pl 
Proszę mieć na uwadze, iż w celu realizacji przysługujących Państwu praw niezbędne będzie zweryfikowanie Państwa 
tożsamości. 
  
Przekazanie wszelkich danych personalnych jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia wyklucza z udziału w 

projekcie 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w klauzuli do celów realizacji projektu  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów promocyjnych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poza projektem w celu rekrutacji do następnego 

projektu 

(data, czytelny podpis) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


