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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Mamo, Tato pokoloruj mój świat” 

- udział w cyklu zajęć pt. Szkoła dla Rodziców 

 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego czytelnie, drukowanymi literami. Wypełniony i podpisany 

formularz proszę wysłać mailem na adres: dmierzwa.caritas@gmail.com lub złożyć w sekretariacie Caritas 

Diecezji Sosnowieckiej, przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu.  

 

DANE OSOBOWE: 

imię (imiona)  

nazwisko  

płeć □ kobieta     □  mężczyzna 

data urodzenia  wiek   

Imię i Nazwisko dziecka oraz 
wiek  

 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………. 

Wykształcenie  
(zaznaczyć najwyższy 

posiadany poziom 
wykształcenia) 

□ brak 
□ podstawowe 
□ gimnazjalne 
□ ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa) 
□ policealne 
□ wyższe 

DANE KONTAKTOWE – Adres zamieszkania 

miejscowość  kod pocztowy 
 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

gmina  powiat  

województwo  

obszar □ miejski   □  wiejski 

telefon kontaktowy  adres poczty e-mail  

Jestem osobą z niesprawnościami  □ TAK:   stopień ……………..                □ NIE           □ ODMOWA ODPOWIEDZI 

Oświadczam , że jestem osobą: □ pracującą    □ bezrobotną    □ nieaktywną zawodowo1   □ bierną zawodowo 
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OŚWIADCZENIA: 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1.Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie „Mamo Tato pokoloruj mój świat” 

zawartymi  w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i akceptuję wszystkie jego warunki,  

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności do projektu określone w Regulaminie uczestnictwa w 

projekcie, które uprawniają mnie do udziału w projekcie, 

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie oraz zgodę 

na udział w postepowaniu rekrutacyjnym, 

4. Akceptuję fakt, iż złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne 

z przyjęciem mnie do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania mnie do udziału w 

projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Organizatora Projektu, 

5.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym 

Organizatora Projektu, 

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby 

projektu, 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku, w związku z 

realizacją projektu  w celu dokumentacji przebiegu projektu i jego promocji  

8. świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą i aktualne na dzień dostarczenia formularza 

zgłoszeniowego. 

 

 

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

                   Czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z Twoim Uczestnictwem w projekcie 
”Mamo, tato pokoloruj mój świat”. Szczegóły przetwarzania tych danych znajdziesz poniżej. 
 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Caritas Decezji Sosnowieckiej   -dalej jest określana jako MY. 
Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 0370  oraz e-mailowo pod 
adresem sosnowiec@caritas.pl , a także listownie na adres: ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec. 
 
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 
– zawarcia z Tobą umowy  Uczestnictwa w projekcie – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takcih danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119,s.1) zwane dalej RODO 
– w celu wykonania umowy  i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy – na podstawie art. 6 
ust.1 lit.b RODO 
– w celu udzielenia CI bezpłatnej pomocy prawnej, na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych,  6 ust.1 lit.a 
– w celach archiwalnych i księgowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO 
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO 
– w celu zapewnienia bezpieczeństwa twojego, oraz innych osób bioracych udział w projekcie, o jest 
naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO 
– w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),  , co jest 
naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO 
– w celu publikowania twojego wizerunku w formie zdjęć lub filmów na naszej stronie internetowej lub 
na naszym profilu na portalu facebook.com, o ile wyraziłeś na taką publikację zgodę na podstawie odrębnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody – na podstawie art. 6 ust.1 lit.a 

 
3. Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 
naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, dostawcom usług 
IT, firmie informatycznej, firmie utrzymującej monitoring, Kancelarii prawnej. 
 4. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
 
Nie przekazujemy twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 
5. Okres przechowywania danych 
- Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy  przechowujemy przez okres negocjowania umowy   
-  Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania  przetwarzamy do końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz  w terminie przewidzianym w prawie podatkowym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Twoje dane związane z zadaniami w ramach projektu, w tym  z udzieleniem ci bezpłatnej pomocy prawnej 
przechowujemy przez okres realizacji projektu oraz w czasie, w którym może nastąpić kontrola w ramach 
projektu przez instytucję dotującą, 
-  Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych 
produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli 
przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały 
- Twoje dane w postaci wizerunku na urządzeniach monitorujących przechowujemy przez okres 7 dni, w 
przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub 
Administrator  powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania.   
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6. Twoje prawa: 
Przysługuje Ci : 
 a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali 
Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 
d) ograniczenia przetwarzania danych Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych 
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim 
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, 
żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego 
przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli 
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną 
sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam 
władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia 
zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 
celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich 
praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego  dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam 
dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych 
bezpośrednio innemu podmiotowi 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie 
z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 
właściwego organu nadzorczego 
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 
wycofaniem.   
 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami dane kontaktowe w punkcie nr 1  powyżej. 
 
7.Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych 
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz uczestnictwa w projekcie. 
Jeżeli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy oraz uczestnictwa w projekcie. 
 
Podanie  danych za pośrednictwem  monitoringu jest obowiązkowe z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa 
osób i mienia. 
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zbieranie twoich danych osobowych za pomocą monitoringu mamy prawo 
odmówić Ci wstępu do pomieszczeń objętych monitoringiem.    
  

 
 
 
 

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

Data i podpis 

 


