
 

KARTA UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE AKTYWNI 100%  

 

Beneficjent Stowarzyszenie PARAMUS ul. 3 maja 14, 34-300 Żywiec 
w Partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz 

Całkowity czas trwania działań projektowych 01.05.2021 r. – 31.12.2021 r. 
 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

1. Imię (imiona): ................................................................................................................................... 

2. Nazwisko:.......................................................................................................................................... 

3. PESEL: ............................................................................................................................................... 

4. Seria i nr dowodu osobistego/paszportu (niepotrzebne skreślić): ……………………………….……………… 

5. Wydany przez: ………………………………………………………………………………………………………….………..………. 

6. Adres: ............................................................................................................................................... 

7. Telefon komórkowy (pole nieobowiązkowe): ................................................................................. 

8. Adres poczty elektronicznej (e-mail): (pole nieobowiązkowe):  ....................................................... 

 

OŚWIADCZENIA 

- Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodnie z prawdą.  

- Oświadczam, że mam ukończone 60 lat.  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów uczestnictwa w projekcie pn. 

„Aktywni 100%”. (Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 

dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez zamieszczenie informacji w prasie, 

mediach, Internecie w związku z promocją ww. projektu.  

- Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. oświadczam, że zostałem/-łam zapoznany/-a z treścią klauzury informacyjnej dot. ochrony danych 

osobowych.  

 

    miejscowość i data                                                                                         podpis uczestnika Projektu 

 

........................................                                                                          ........... ............................................. 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.  

 



Klauzula informacyjna dot. danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 

Radziechowy-Wieprz z siedzibą pod adresem Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, NIP: 

5532308830.   

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GCKPT jest pani Beata Leńczuk-Bachmińska (e-mail: 

iod.gckpt@radziechowy-wieprz.pl) 

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w projekcie „Aktywni 100%”  

w Gminnym Centrum Kultury, Promocji Turystyki w celu prawidłowego jego przebiegu projektu. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom, podmiotom wyłącznie na podst. 

obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązków prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz czas niezbędny do 

przechowywania dokumentacji po jego zakończeniu. 

6. Uczestnicy posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody 

na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Uczestnicy posiadają do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 


