
Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w Programie
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 -  usługa

„opieki na odległość” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROGRAMIE
 „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  - moduł II – usługa „opieki na odległość” (wzór)

DANE UCZESTNIKA

JA, NIŻEJ PODPISANA(Y) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

DATA URODZENIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ADRES ZAMIESZKANIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………

NR TELEFONU  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgłaszam chęć uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - usługa „opieki na odległość” 

(moduł II), finansowanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. 

DODATKOWE INFORMACJE O ODBIORCY WSPARCIA

WZROST…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MASA CIAŁA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STANDARDOWE CIŚNIENIE SKURCZOWE………………………………………………………………………………………………………………….

STANDARDOWE CIŚNIENIE ROZKURCZOWE……………………………………………………………………………………………………………..

CHOROBY ODBIORCY WSPARCIA …………………………………………………….……………………………………………………………………….

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

AKTUALNE PRZYJMOWANE LEKI………………………………………………….……………………………………………………………………………

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

Dąbrowa Tarnowska, dnia ………………………. ……………………………………….
 (czytelny podpis Kandydatki/Kandydata) 

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19 



Klauzula RODO o przetwarzaniu danych osobowych w Programie 
Pn. „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – moduł II – usługa „opieki na odległość” 

Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane 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, dalej RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i
Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (dalej MOP-
SiWR) (tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks),  e˗mail: sekretariat@mopsiwr.pl - Realiza-
tor Programu.

2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z in-
spektorem ochrony danych osobowych działającym u Administratora danych mailowo na adres: sekreta-
riat@mopsiwr.pl,  pod nr tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 50,  bądź pisemnie na adres wskazany w pkt 1. 

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na
rok  2022 – moduł II – usługa „opieki  na odległość” -  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące przepisy RODO: art. 6 ust.
1 lit. b (przeprowadzenie rekrutacji w celu zawarcia umowy wsparcia oraz wykonywanie umowy wsparcia
wy), lit. c (realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych), lit. e (przetwarzanie
jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) lub/i lit. h (przetwarzanie
jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa, w tym podmioty z którymi Realizatorzy Programu współpracują przy realizacji Programu – w szcze-
gólności jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której zamieszkuje Uczestnik Programu oraz
dostawca usługi tzw. „opasek bezpieczeństwa”. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prawem przewidziany, jak również zgodnie z
obowiązkami administratora w zakresie wymaganego okresu przechowywania dokumentacji, w tym doku-
mentacji finansowej związanej z realizacją Programu. W odrębnych terminach mogą być przetwarzane
dane osobowe związane z realizacją ochrony roszczeń i ich przedawnieniem.

7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania w sytuacjach prawem przewidzianych, do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych.

8. W razie uznania, że Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, ma Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz zarazem konieczne aby mogła Pani/mógł Pan
wziąć udział w Programie.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, jak również nie będą
przekazywane do państw trzecich.

Dąbrowa Tarnowska, dnia ……………….. …….……………………………………………  
                                                                                                                czytelny podpis Kandydatki/Kandydata
                                                                                                                                     

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19 
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