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Prośba o zapoznanie się z treścią Zał. Nr 1 (Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych) - wpisanie daty i 

złożenia podpisu, jeżeli Pan/Pani wyraża zgodę.  

 
NAZWA PROJEKTU  

„Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” 

                                                                    INFORMACJE O UCZESTNIKU  

 IMIĘ   
 

 NAZWISKO   
 

 PESEL  
 

          

 PŁEĆ Kobieta        
   

Mężczyzna 

 ADRES ZAMIESZKANIA według kodeksu cywilnego  
(Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu; 
osoby dotknięte kryzysem bezdomności lub brakiem dostępu do mieszkania proszone są o wpisanie nazwy miejscowości i województwa oraz 
wypełnienie danych kontaktowych: nr telefonu, e-mail)  

 Ulica:         
 
 

Nr budynku:                       Nr lokalu:                                    

 Kod pocztowy:                                       
 
 

Miejscowość: Województwo:  

 DANE KONTAKTOWE  

 Nr telefonu:  
 
 

E-mail:  

STATUS UCZESTNIKA W MOMENCIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
                                       (proszę o zaznaczenie x tylko jednej odpowiedzi w poniższych kategoriach) 

                              Osoba bezdomna lub wykluczona z dostępu do mieszkania  
 

□ tak          
 
 

□  nie 

   Sytuacja zawodowa  

 □  aktywny   
zawodowo    
 

□ bezrobotny 

 □  rencista       
 
 

□  emeryt 

                               
                                      Rodzaje gospodarstwa domowego 

 □  jednoosobowe    
 
  

□  samotny rodzic z dzieckiem      
 

 □  samotny rodzic       
z dwójką lub więcej 
dzieci  
 

□ dwoje rodziców z trójką lub więcej dzieci  

 □ rodzina  
wielopokoleniowa       
     

□ inne (dotyczy osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych brakiem dostępu do mieszkania) 
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 Zał. Nr 1  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych w Formularzu zgłoszeniowym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, w celu umożliwienia mi wzięcia 

udziału w rekrutacji do projektu edukacyjnego pt. „Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

 Zostałem/am, poinformowany/a, iż: 

o Administratorem moich danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą          

w Warszawie adres: ul. Wiejska 18 m. 20, 00-490 Warszawa; 

o administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach 

przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:                             

iodo-pkps@pkps.org.pl; 

o administrator będzie przetwarzał moje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu 

„Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu z art. 6 ust. 1 lit a oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.;  

o dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom (np. organom 

administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem) 

na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę 

w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, zewnętrznym 

audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

o mam prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora; 

o moje dane osobowe będą przechowywane do  31.12.2028;  

o przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

o podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich 

przetwarzania. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji  

i potencjalnym udziale w  projekcie edukacyjnym  pt. „Projekt edukacji ekonomicznej skierowany 

do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji do projektu i potencjalny w 

nim udział;  

o administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe.                                 

Oświadczam, iż  zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych w związku z rekrutacją do Projektu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.  

 data i podpis składającego oświadczenie………………………………………………………………… 

mailto:iodo-pkps@pkps.org.pl
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