
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wojewódzki Festiwal twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  

Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

1. Udział w kategorii (proszę zaznaczyć wybraną): 

o TANIEC 

o ŚPIEW 

o TEATR 

o POEZJA 

2. Imię i Nazwisko / Nazwa Zespołu / Nazwa Grupy 

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

3. Dane kontaktowe (adres, nr tel.) 

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

4. Tytuł przedstawienia / utworu 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod tytułem „Wojewódzki Festiwal 

twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), 

zwanego dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1000). Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w poniższej klauzuli 

informacyjnej RODO.  

 

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

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 

 

 

 



 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 

KLAUZULAINFORMACYJNA RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie zwykłe Złoty wiek – żyj 

stokrotnie z siedzibą w 85-229 Bydgoszcz przy ul. Garbary 2, adres e-mail: 

zyjstokrotnie@gmail.com, strona internetowa: www.zyjstokrotnie.byd.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wojewódzki 

Festiwal twórczości Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego w ramach 

dofinansowania ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie udostępniania ich danych 

Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu przeprowadzania czynności 

monitoringowych, sprawozdawczych, ,kontrolnych oraz archiwizacyjnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO), wynikający z:  

- art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020. 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym umożliwiającym 

udział w projekcie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu.  

5) Pani/Pana  dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO, ani przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

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

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  

 

http://www.zyjstokrotnie.byd.pl/

