Kwestionariusz zgłoszeniowy
do Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Tel. kontaktowy
Tel. kontaktowy do rodziny

DODATKOWE INFORMACJE
Jestem osobą *:
□ samodzielną

□ wymagającą częściowej opieki lub pomocy

□ nie posiadającą dochodu
□ posiadającą dochód miesięczny (na jednego członka rodziny).…………….
□ zamieszkującą samotnie

□ zamieszkującą z rodziną

□ aktywną zawodowo

□ nieaktywną zawodowo

□ posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności
Długość pobytu:
□ 2 miesiące

□ 4 miesiące □ 6 miesięcy

* właściwe zaznaczyć znakiem x
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2021-2025.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w zadaniu pt. „Dzienny Dom
Senior-Wigor” w Luboniu i akceptuję jego warunki.
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 a) b) oraz 9 ust. 1 a RODO , wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu w ramach Programu „Senior-Wigor” przez
Administratora Danych Osobowych, tj. Dzienny Dom „Wigor – Senior” w Luboniu przy ulicy Romana
Maya 1b, 62-030 Luboń lub jego pracowników.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych w postaci:
□ Imienia
□ Nazwiska
□ adresu do korespondencji
□ numeru telefonu
□ adresu poczty elektronicznej
…………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie, w jakim Twoje dane są
przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
b.

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c.

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f.
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu,
g.
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci
tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej
zgody.
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2021-2025.

