
 

*Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej listy obecności.  

 
 

Załącznik 2 a 

LISTA UCZESTNIKÓW INICJATYWY SENIORALNEJ 

Imię i nazwisko Telefon Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

*Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej listy obecności.  

 
 

Zał. 1 do listy obecności- OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura 
Alternatywa z siedzibą w Warce (05-660), Warszawska 45, (dalej jako: „Administrator”) moich danych osobowych 
zawartych na liście spotkania organizowanego w ramach projektu pt. „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z 
grójeckiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020 w celu umożliwienia 
administrowania projektem pt. „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego”.  
 
Podpisując się na liście jednocześnie wyrażam zgodę na: 
1. Przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją projektu „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów 
z grójeckiego” 
2. Otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i telefoniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, na temat działań i projektów prowadzonych przez Administratora.   
3. Udostępnienie moich danych w celu przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych, 
kontrolnych w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej ewaluacji. 
4. Wykorzystanie mojego wizerunku (w tym zdjęć z moim udziałem) do celów promocyjnych w związku z 
realizacją projektu pt. „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego”. 
5. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę odwołać w każdym 
czasie poprzez kontakt z Administratorem. 
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora dostępna jest na stronie 
www.stowarzyszeniewarka.pl.  
 
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” realizowanego 
w ramach Programu ASOS odbywa się 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 Nr 119 Z 4.5.2016). 

 

 

 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/

