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Formularz zgłoszeniowy  
do udziału w projekcie: „ Aktywni Seniorzy! Transgraniczny marketing instytucji kultury, turystyki, 

edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat”  

Imię (imiona) i nazwisko: 
 

 

Data urodzenia: 
 

 

Pesel:  
 

 

Miejsce zamieszkania( ulica, nr domu, lokalu, kod 
pocztowy, miejscowość, powiat, województwo) : 

 

Telefon kontaktowy : 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

Chcę zaangażować się w działalność społeczną, 
publiczną:  

◻TAK  

◻NIE  

Chcę zdobyć certyfikat SENIORA-AMBASADORA:  ◻TAK  

◻NIE  

Będę aktywnie uczestniczył/a w działaniach 
projektowych:  

◻TAK  

◻NIE 

Posiadam doświadczenie pracy społecznej na rzecz 
innych 
 

◻TAK  

◻NIE  

 

Wyrażenie chęci udziału w projekcie jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie państwa 
dawnych osobowych w celu przygotowania i rozliczenia projektu.  
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.  

 

KLAUZULA INFOMRACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
z siedzibą w Jeleniej Górze, kod pocztowy 58-500, ul. 1 Maja 27 (w skrócie: KARR S.A.). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
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związanych z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby 
administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu i w czasie niezbędnym do zrealizowania działań 
promocyjnych i marketingowych administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku 
udokumentowania podjętych  czynności w celu przygotowania i rozliczenia projektu pn. „Aktywni 
seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w 
polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat”. Wykonana dokumentacja 
zdjęciowa oraz filmowa (w tym obejmująca Pani/Pana wizerunek) może zostać wykorzystana w celu 
udokumentowania podjętych działań w ramach projektu oraz w celach marketingowych 
i promocyjnych KARR S.A., w tym przez ich publikację na stronie internetowej KARR S.A. oraz za 
pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, Instagram lub inne portale 
społecznościowe/medialne. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania 
podjętych przez administratora działań w zakresie przygotowania i rozliczenia projektu pn. „Aktywni 
seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w 
polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat” tj. w okresie 5 lat po zakończeniu 
projektu licząc od końca 2021 r.  

5. W granicach określonych w przepisach  ogólnego rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do: 
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
2016/679. 

Realizacja praw o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 

Inspektorowi Ochrony Danych administratora przez ich przesłanie na adres e-mail: iod@karr.pl  lub 

listownie na adres siedziby administratora. 

Zapoznałam/Zapoznałem się 

…………………………………………………………                                      ………………………………………………….. 
               (miejscowość i data)                                                                                                    (czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PROJEKTU: 

Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie pn. „ Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty 
instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie 
przygranicznym poprzez wolontariat”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych przez 
Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (administrator danych) ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia 
Góra do celów rekrutacji, realizacji, ubezpieczenia, kontroli i ewaluacji projektu: „Aktywni seniorzy! 
Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-
saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat”. 

mailto:iod@karr.pl
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Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek podczas realizacji 
projektu: „Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i 
opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat”. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na udostępnianie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek w mediach, materiał 
projektowych, portalach społecznościowych (facebook, instagram itp.)  

Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami realizacji projektu, w tym spełniam warunki 
uczestnictwa w projekcie tj. wiek 55 plus; miejsce zamieszkania Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, 
podregion jeleniogórski. 

"Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z 

prawdą." 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                      ………………………………………………….. 
               (miejscowość i data)                                                                                                    (czytelny podpis) 


