
   

 

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

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Senioralny Klub Zaangażowanych Społecznie” 

realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  

Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

Termin realizacji: 01.06.2022 do 31.12.2022 

 

Projekt „Senioralny Klub Zaangażowanych Społecznie” dofinansowany ze środków 

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

 

§1.  

SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Projekcie – oznacza to projekt „Senioralny Klub Zaangażowanych Społecznie” 

realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, 

b) Beneficjencie – oznacza to Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, 

c) Uczestniku projektu / Seniorze - osoba, która zostanie zakwalifikowana do Projektu, 

zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w niniejszym regulaminie,  

d) Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Senioralny Klub Zaangażowanych Społecznie”. 

 

§2.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt „Senioralny Klub Zaangażowanych Społecznie” realizowany jest przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka z siedzibą w Lublińcu przy ul. 74 GPP 2, 42-700 

Lubliniec na podstawie umowy nr …./2022/AKTYWNI+ 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014–2020. 

3. Projekt realizowany jest od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.  
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4. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wolontariackiej, samopomocowej 

osób po 60 roku życia z powiatu lublinieckiego, poprzez realizację działań 

wolontariackich korespondujących z rzeczywistymi, zróżnicowanymi potrzebami 

i możliwościami seniorów z gmin o charakterze wiejskim i miejskiej, w ramach Klubu 

Zaangażowanych Społecznie, obejmujących kompleksowe przygotowanie seniorów 

wolontariuszy do aktywności, wsparcie w zaangażowaniu w wolontariat, 

przeprowadzenie diagnozy lokalnej, dostosowane inicjatywy lokalne włączające 

seniorów z całej społeczności powiatu realizowane w oparciu o współpracę z lokalnymi 

instytucjami 

5. Zakres wsparcia w ramach projektu: 

a) Warsztaty rozwoju osobistego - 8 spotkań po 5h = 40h dla każdej grupy  

b) Grupowe spotkania coachingowe - 4 spotkań po 5h = 20h dla każdej grupy  

c) Indywidualne  spotkania coachingowe - po 3h dla każdego uczestnika. 

d) Grupowe zajęcia uważności psychologicznej - 4 spotkań po 5h = 20h dla każdej grupy 

e) Indywidualne  zajęcia uważności psychologicznej - po 3h dla każdego uczestnika. 

f) Warsztaty komputerowe - 8 spotkań po 3h = 24h dla każdej grupy  

g) Warsztaty „Pomagaj tak aby nie szkodzić” - 4 spotkania po 5h = 20h dla każdej grupy 

h) Warsztaty animacji wolontariatu senioralnego - 4 spotkania po 5h = 20h dla każdej 

grupy 

i) Warsztaty rozwoju umiejętności poznawczych - 12 spotkań po 5h = 20h dla każdej 

grupy 

j) Diagnoza wolontariusza - po 2h dla każdego uczestnika. 

k) Pośrednictwo wolontariatu 

l) Krąg Wsparcia Samopomocowego - baza wymiany usług wolontariackich i informacji 

o zapotrzebowaniu na wsparcie 

m) Warsztaty umiejętności poznawczych - 4 spotkania po 5h = 20h dla każdej grupy 

n) Organizacja oraz przeprowadzenie 6 Wizyt studyjnych  

o) Warsztaty opracowujące - 4 spotkania po 5h = 20h dla każdej grupy 

p) Przeprowadzenie 6 kawiarenek konsultacyjnych 

q) Spotkania organizacyjne dla seniorów realizujących inicjatywy samopomocowe 

r) Wsparcie specjalistów ds. inicjatyw 

s) Inicjatywy, w tym 6 inicjatyw testowych i 3 inicjatyw o szerokim zasięgu 
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t) Przeprowadzenie seminariów podsumowujących 

u) Gala Wolontariatu 

6. Projekt obejmuje swym zasięgiem: Lubliniec oraz powiat lubliniecki. 

7. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka Lublińcu 

pod adresem: ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec.  

8. Niniejszy regulamin określa kryteria naboru i uczestnictwa w projekcie. 

 

§3.  

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Projekt obejmie wsparciem 30 osób z terenu powiatu lublinieckiego w wieku powyżej      

60 r. życia (od dnia urodzin), w tym 10 osób z trenu Lublińca gminy miejskiej i 20 osób z 

trenów wiejskich i wiejsko – miejskich powiatu lublinieckiego. Na etapie realizacji 

działań, o których mowa w §2 ust. 5 lit. n) do u) do projektu zostanie włączonych 15 

seniorów ze społeczności lokalnej powiatu w tym 5 osób z trenu Lublińca gminy miejskiej 

i 10 osób z trenów wiejskich i wiejsko – miejskich powiatu lublinieckiego. 

 

§4.  

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria udziału w 

projekcie: 

1) wiek powyższej 60 roku życia (od dnia urodzin) 

2) zamieszkanie na terenie powiatu lublinieckiego z wyróżnieniem terenów miejskich i 

wiejskich, w tym wiejsko – miejskich. 

3) wysoki poziom motywacji do udziału w projekcie i prowadzenia działań w ramach 

wolontariatu skierowanego do osób po 60 r.ż. ze społeczności lokalnej. 

2. Wiek oraz miejsce zamieszkania weryfikowane będą na podstawie dokumentacji 

zgłoszeniowej, o której mowa w niniejszym regulaminie. 

3. Poziom motywacji do udziału w projekcie weryfikowany będzie podczas rozmowy                       

z koordynatorem projektu. 
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§5.  

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Za rekrutację odpowiedzialny jest kierownik/koordynator Projektu. 

2. Rekrutacja będzie się w następujących etapach: 

1) Złożenie dokumentacji zgłoszeniowej do projektu, zgodnie z następującymi zasadami: 

a) przyjmowanie  dokumentów rekrutacyjnych do projektu będzie realizowane w 

dniach od 1 do 15 czerwca 2022r. 

b) dokumenty zgłoszeniowe, które należy złożyć w celu zgłoszenia chęci udziału w 

projekcie: 

-   formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),  

-   deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

c) formularze zgłoszeniowe i deklaracja uczestnictwa dostępne są w Biurze Projektu, 

na stronie internetowej www.przyjaciele-zameczka.pl, a także dostępne będą do 

pobrania podczas spotkań informacyjnych realizowanych w siedzibie Beneficjenta 

oraz ewentualnie w wybranych organizacjach z terenu powiatu lublinieckiego, 

zrzeszających seniorów – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na 

organizację takiego spotkania. 

d) dokumenty zgłoszeniowe można składać bezpośrednio w Biurze Projektu podczas 

spotkań informacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c) lub w formie skanu 

wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy Beneficjenta: 

przyjaciele.zameczka@op.pl 

2) Weryfikacja formalna przez Koordynatora projektu złożonych dokumentów 

zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie, o których 

mowa w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu (wiek oraz miejsce zamieszkania).  

3) Przeprowadzenie, przez Koordynatora projektu, z osobami spełniającymi powyższe 

kryteria rozmowy w celu analizy poziomu motywacji do prowadzenia działań w 

ramach wolontariatu skierowanego do osób po 60 r.ż. ze społeczności lokalnej. 

Motywacja oceniana będzie poprzez przyznanie punktacji w zakresie od 1-5, gdzie 1 

oznacza bardzo niską motywację do działania, natomiast 5 - bardzo wysoką 

motywację.  

4) Zrekrutowanie 30 seniorów spełniających kryteria, którzy otrzymali najwyższą liczbę 

punktów, z podziałem na obszar zamieszkania – 10 osób z trenów miejskich, 20 osób 

http://www.przyjaciele-zameczka.pl/
mailto:przyjaciele.zameczka@op.pl
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z terenów wiejskich, w tym wiejsko – miejskich. Osoby te podpiszą deklaracje 

uczestnictwa w projekcie. 

3. W przypadku zgłoszenia się do projektu i pozytywnego przejścia weryfikacji formalnej 

większej liczby osób niż planowana do zrekrutowania w projekcie (30), zostanie 

utworzona lista rezerwowa. Seniorzy z tej listy zostaną zaproszeni do udziału 

w bezpośrednich działaniach samopomocowych, o których mowa w §2 ust. 5 lit. n) do u). 

4. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie lub znalezieniu się na 

liście rezerwowej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub e-mailem. 

5. Zrekrutowani seniorzy podpiszą deklaracje udziału w projekcie. 

6. Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem równego dostępu kobiet i mężczyzn, 

osób niepełnosprawnych; oraz poszanowaniem niedyskryminacji.  

7. Beneficjent może ogłosić i przeprowadzić dodatkową rekrutację w przypadku rezygnacji 

z udziału w projekcie któregoś z uczestników.  

8.  W trakcie realizacji projektu do działań, o których mowa w §2 ust. 5 lit. n) do u) zostaną 

zaproszeni seniorzy ze społeczności lokalnej (w tym seniorzy z listy rezerwowej, o których 

mowa w ust. 3) spełniający kryteria: wiek – pow. 60 r. ż. oraz zamieszkanie w powiecie 

lublinieckim – min. 15 osób, w tym 5 osób z trenów miejskich, 10 osób z terenów 

wiejskich, wiejsko – miejskich. W celu uczestnictwa w projekcie osoby te podpiszą 

deklaracje przystąpienia do Senioralnego Klubu Zaangażowanych Społecznie. 

 

§6.  

ZASADY ORGANIZACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.  

2. Uczestnik projektu otrzyma nieodpłatnie przewidziane w projekcie wsparcie. 

3. Uczestnicy po okresie przygotowania w zakresie kompetencji osobistych i realizacji 

działań lokalnych (tj. po zakończeniu działań, o których mowa w §2 ust. 5 lit. a – h) 

w ramach powołanego Senioralnego Klubu Zaangażowanych Społecznie, utworzą trzy 

grupy wolontariuszy (po 10 osób każda) i zaangażują się – na podstawie umów 

wolontariackich podpisanych między uczestnikami a Beneficjentem - w wielowymiarowe 

działania lokalne, skierowanie do osób po 60 roku życia z powiatu lublinieckiego. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału 

w zajęciach oraz potwierdzania uczestnictwa na liście obecności.  
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5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów. 

7. W trakcie trwania zajęć, jak i po ich zakończeniu będą przeprowadzane ankiety 

ewaluacyjne, jednak nie później niż do 31.12.2022 r.  

8. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie może nastąpić tylko w uzasadnionych 

przypadkach, na pisemny wniosek uczestnika projektu. 

9. Koordynator projektu ma prawo wykreślenia uczestnika projektu z listy uczestników w 

przypadku, gdy uczestnik projektu nie uczęszczał w 80% zajęć oraz narusza prawo lub 

postanowienia Regulaminu Projektu. 

10. W szczególnych przypadkach (np. choroba, nieprzewidziane zdarzenia losowe) 

Koordynator projektu może wyrazić zgodę na kontynuowanie zajęć pomimo 

przekroczenia przez uczestnika projektu limitu nieobecności.  

11. Każda nieobecność na zajęciach wymaga poinformowania Koordynatora.  

 

§7. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik projektu ma prawo do:  

a) wsparcia ze strony personelu projektu,  

b) zgłaszania uwag dotyczących form zajęć, spraw organizacyjnych, w których 

uczestniczy, bezpośrednio Koordynatorowi projektu,  

c) zapoznania się ze szczegółowym programem i harmonogramem organizowanego 

w ramach projektu wsparcia, 

d) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy w ramach prowadzonych 

zajęć, 

e) korzystania z poczęstunku podczas zajęć grupowych, seminariów itp.; ciepłego 

posiłku oraz prowiantu (podczas wizyt studyjnych, wycieczek pieszych), 

f) informacji i możliwości wykorzystania jego wizerunku i wypowiedzi na potrzeby 

Beneficjenta, a w szczególności na potrzeby działań promocyjnych 

i sprawozdawczości. Wizerunek i wypowiedzi uczestnika projektu mogą zostać 

wykorzystane przez Beneficjenta projektu za pisemną zgodą uczestnika projektu, 

którą uczestnik składa na formularzu  zgłoszeniowym. 
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g) wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych Beneficjentowi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się w szczególności do:  

a) aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia oraz 

stosowania się do zaleceń personelu projektu,  

b) każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez 

złożenie podpisu na listach obecności, listach odbioru materiałów szkoleniowych, 

cateringu, serwisu kawowego itp.,  

c) punktualnego stawiania się na zajęcia, 

d) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,  

e) współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu, 

f) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

jego dalszy udział w projekcie, 

g) natychmiastowego poinformowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym, 

h) przekazania Beneficjentowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji, zajęć grupowych i indywidualnych, seminariów, monitoringu 

i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez 

Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji współfinansującej 

projekt.  

i) podpisania umowy wolontariackiej, o której mowa w §6 ust. 3 regulaminu, 

stanowiącej podstawę do dalszego uczestnictwa w projekcie. 

 

§8. 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W przypadku rezygnacji z projektu uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić Beneficjenta poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Projektu.  

2. Uczestnik projektu zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony 

z listy uczestników w przypadku: 

a)   samodzielnej rezygnacji uczestnika projektu,  

b)   rażącego naruszania zasad uczestnictwa w formach wsparcia,  
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3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy podstawowej jego 

miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku osób na liście 

rezerwowej Beneficjent może ogłosić i przeprowadzić dodatkową rekrutację w celu 

uzupełnienia listy uczestników. 

4. Skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator 

projektu. 

§9. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wszystkie dane osobowe w ramach projektu „Senioralny Klub Zaangażowanych 

Społecznie” są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z 

obowiązującym prawem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka                      

w Lublińcu. 

3. Uczestnik projektu podaje swoje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia projektu 

dobrowolnie.  

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych udostępnianych innym 

podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Senioralny Klub 

Zaangażowanych Społecznie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości 

dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025. 

5. Na zasadach przewidzianych przepisami aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie 

danych osobowych Uczestnik projektu ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie „Senioralny 

Klub Zaangażowanych Społecznie”. 

 

§10. 

MONITORING I KONTROLA 

1. W celu prawidłowej realizacji projektu i prawidłowości wydatkowania przyznanych 

środków w ramach wsparcia, Beneficjent ma obowiązek monitorowania przebiegu 

projektu, w tym zwłaszcza w aspekcie osiągnięcia założonych rezultatów projektu.  



   

 

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

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się działaniom monitoringowym, udzielając 

niezbędnych informacji dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości 

realizowanych działań. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczania wszelkich wymaganych oświadczeń 

i dokumentów związanych z realizacją projektu na każdą prośbę Beneficjenta. Uczestnik 

podda się działaniom monitoringowym i ewaluacyjnym zarówno w trakcie trwania 

wsparcia, jak i po jego zakończeniu. 

§11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Regulamin rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka: www.przyjaciele-zameczka.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 roku i obowiązuje przez cały okres 

realizacji projektu.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy obowiązującego prawa. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa  
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Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy  
 

do projektu „Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego” 
dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” 

na lata 2021-2025  
 
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 
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 
Przyjaciół Zameczka z siedzibą w Lublińcu, ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec, wpisane do 
Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255736,                     
NIP 5751827180. 
   
Inspektor Ochrony Danych 

W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo skontaktować z wyznaczoną przez 
Stowarzyszenie osobą,  to jest Panem Łukaszem Jaroszem – koordynatorem projektu,            
e-mail: lukaszjarosz78@wp.pl  lub numerem telefonu: 697 737 273. 

 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7221788108858820590__ftn1
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Cele i podstawy przetwarzania 
 Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji projektu „Centrum Senioralnego 
Wolontariatu Samopomocowego” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na 
rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. 
 
Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zameczka 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 Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka zobowiązane 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 Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka  taki obowiązek. 

 Państwa dane są przetwarzane przez okres trwania projektu lub innej formy wsparcia 
oraz przechowywane przez okres w jakim Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka 
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 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zameczka 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 Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka 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, 
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z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 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: lukaszjarosz78@gmail.com  
 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 

 

              

 

                      

            

              ………………………………………………………          

                                                                                        Data i podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

mailto:lukaszjarosz78@gmail.com
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Załącznik 2 

Deklaracja uczestnictwa 
do projektu „Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego” 

dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” 
na lata 2021-2025 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………...… 

Zamieszkały/a ……………………………………………………………………………..…… 

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

PESEL ………………………………………………………………………….………….…… 

 
Ja niżej podpisana/y oświadczam: 

a) że zapoznałem/łam się z zasadami uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum 
Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego” dofinansowanego ze środków 
programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025  oraz 
deklaruję chęć uczestnictwa w działaniach zaplanowanych w ramach w/w projektu.   

b) że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 
prawa w tym zakresie do celów związanych z dokumentowaniem i realizacją projektu 
„Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego”. 

c) że przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być przetwarzane 
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości, mogą zostać udostępnione innym podmiotom 
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji w/w projektu, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach programu wieloletniego na rzecz osób 
starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025 

d) że jestem świadomy/ma przysługującego mi prawa do dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. 

e) że wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/ głosu/ 
wypowiedzi dla celów tylko i wyłącznie działań związanych z realizacją projektu 
„Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego”, w tym dokumentowania 
realizowanych działań. 

                      

            

              ………………………………………………………          

                                                                                        Data i podpis uczestnika projektu 
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