
 

 

 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Rekrutacji 
 

DEKARACJA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUG: 

 

imię i nazwisko  

data i miejsce urodzenia  

PESEL  

miejsce zamieszkania  

telefon kontaktowy  

osoba do kontaktu  

telefon kontaktowy  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie mnie realizacją na moją rzecz USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W CENTRUM WSPARCIA SENIORA W 
OŻAROWICACH W FORMULE DZIENNEJ. 

Ponadto oświadczam iż spełniam kryteria do udziału w projekcie, tj.: 

• zamieszkuje na terenie Gminy Ożarowice, 

• wymagam wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz opieki, 

• zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji, 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

Do wniosku załączam następujące załączniki: 

1 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE lub PIELĘNIARKI 
ŚRODOWISKOWEJ POZ 

TAK/NIE 

2 

INNE – jakie 

 

 

TAK/NIE 

 



 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż realizatorem usług jest:  

1. FUNDACJA LIBERTAETM, z siedzibą w Brzozowie. BIURO PROJEKTU – 
Ożarowice, ul. Sportowa 1. 

2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja LIBERTATEM, ul. 
Bielawskiego 3/12, kod pocztowy 36-200 Brzozów, e mail: 
biuro@fundacjalibertatem.pl , tel. 517-418-928 

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Fundacji LIBERTATEM, ul. 
Bielawskiego 3/12, kod pocztowy 36-200 Brzozów to: e-mail: 
iod@fundacjalibertatem.pl, tel. 517-418-928 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji do korzystania 
z CWS w Ożarowicach. 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest 
Pani/Pana zgoda na udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz art. 6 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane, chyba że przepisy prawa 
nakładają taki obowiązek. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z 
przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.   

h) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie 
rekrutacji. 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

k) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą profilowane. 

 

miejscowość, data  

Podpis Uczestnika Projektu 
lub jego Przedstawiciela 

ustawowego 

 

Kontakt do Koordynatora Projektu: 
MARTA MOROWIAK 

tel. 507-409-568, email: marta.morawiak@fundacjalibertatem.pl 

 


