
 

Zadanie publiczne „Akademia Aktywnego Seniora” współfinansowane ze środków 
Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  
„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA”  

 

Wyrażam chęć uczestnictwa w następujących formach wsparcia: 

- Bezpłatne Warsztaty komputerowe „Bezpieczny senior w sieci” 

- Gra terenowa „Senior w Akcji” 

Formularz należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Przestrzeń Rozwoju Osobistego 
MENTOR w Żarach, przy ul. Górnośląskiej 18 II piętro (czynne pon.-pt., w godz. 9.00-

15.00) lub przesłać na adres mailowy: info@pro-mentor.pl 

Kontakt: Katarzyna Grzywaczyk tel. 667-628-337; e-mail:  info@pro-mentor.pl 

 

 

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

                          Miejscowość, data                                                                                                podpis kandydata 

 

 

 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia  Wiek:  

 

Miejsce 

zamieszkania: 

 

 

Powiat:  

Telefon 

komórkowy:  

Telefon 

stacjonarny: 
 

Adres mailowy:  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z chęcią uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Aktywnego Seniora” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przestrzeń 
Rozwoju Osobistego MENTOR, z siedzibą przy ul. Sarniej 17, 68-200 Żary. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. 
c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadania 
publicznego pn. „Akademia Aktywnego Seniora” współfinansowanego ze środków 
Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 
„Akademia Aktywnego Seniora”, w szczególności potwierdzenia Kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
realizowanego zadania publicznego pn. „Akademia Aktywnego Seniora” 
współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi 
realizującemu projekt – Stowarzyszeniu Przestrzeń Rozwoju Osobistego 
MENTOR, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach projektu. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania 
publicznego pn. „Akademia Aktywnego Seniora” współfinansowanego ze środków 
Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Mogę skontaktować się z Administratorem Danych wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej: info@pro-mentor.pl. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

12. Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia Aktywnego Seniora” 
realizowanym przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR. 

13. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne 
z prawdą.  

14. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie i przyjmuję go do wiadomości. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA             CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 
 

 

  


