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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PROCESU REKRUTACJI 

 W RAMACH PROJEKTU „CAOS+ CENTRUM AKTYWIZACJI I OPIEKI SENIORA PLUS” 

 

 

Ja,niżej podpisana/y……………………………………………………………………………………  

W związku z rekrutacją do  projektu "CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus", 

realizowanego przez Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych (SFOP)  w 

partnerstwie z  Gminą Zakliczyn, Gminą Gromnik i Gminą Wojnicz  współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region 

spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.         w ramach projektu "CAOS+ Centrum 

Aktywizacji i Opieki Seniora Plus", wyrażam zgodę na:  

przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, 

adres zamieszkania, numer telefonu) oraz szczególnych kategorii (stan zdrowia, sytuacja 

ekonomiczna, sytuacja rodzinna) na potrzeby rekrutacji do projektu „CAOS+ Centrum 

Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”, realizowanego przez Samarytańską Federację Organizacji 

Pozarządowych (SFOP), w partnerstwie z Gminą Zakliczyn, Gminą Wojnicz, Gminą Gromnik 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; 

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.          

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO zostałam/zostałem 

poinformowana/y przez pracownika socjalnego GOPS Wojnicz i przyjmuję do wiadomości:  

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Samarytańska Federacja organizacji Pozarządowych w Zakliczynie 

ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn, tel: 14 665 20 95, e-mail: sfop@sfop.org.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do Projektu „CAOS+ 

Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”, realizowanym przez Samarytańską Federację 

Organizacji Pozarządowych (SFOP), w partnerstwie z Gminą Zakliczyn, Gminą Wojnicz, 

Gmina Gromnik, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i 

zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR., na 

podstawie 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 takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U. UE.L.2016.119.1).  



 

                                                                                     
 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, data 

urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, stan zdrowia, sytuacja ekonomiczna, 

sytuacja rodzinna 

 - pracownik socjalny GOPS Wojnicz prowadzący rekrutację do projektu " CAOS+ Centrum 

Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. 

- pracownicy Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (SFOP), mający udział w 

procesie organizacji i realizacji projektu " CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus". 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osoby wskazanej do kontaktu będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu " CAOS+ Centrum Aktywizacji i 

Opieki Seniora Plus ". 

 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 9) Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji do projektu "CAOS+ 

Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus", realizowanym przez Samarytańską Federacją 

Organizacji Pozarządowych (SFOP)  w partnerstwie z  Gminą Zakliczyn, Gminą Wojnicz, 

Gminą Gromnik współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i 

zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR 

 

 

 

 

                            
………………………………………………                                                                                           
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 


