
 
 
 

 
Projekt „Ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach” 
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 Data i godzina wpływu:  

Podpis osoby przyjmującej:  

 
Wniosek o skierowanie do  

Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach 

D
A

N
E 

O
SO

B
O

W
E:

 
 

Nazwisko:  

Imię:  

Pełny adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

Data urodzenia:  

 

Oświadczam, iż spełniam poniższe kryteria: 

1. Wiek co najmniej 60 lat ☐ Tak ☐ Nie 

2. Zamieszkiwanie na terenie gminy Klucze ☐ Tak ☐ Nie 

3. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu1
 ☐ Tak 

 
☐ Nie 

4. 

Osoba posiadająca możliwości skorzystania z usług usprawniająco 

- aktywizujących Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób 

Niesamodzielnych w Kluczach2
 

☐ Tak 
 

☐ Nie 

                                                      
1
Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawnośd wymaga opieki lub wsparcia w 

związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 
2
Możliwośd skorzystania z usług usprawniająco - aktywizujących placówki oznacza, że kandydat na uczestnika/czkę projektu nie jest osobą całkowicie 
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Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie do Dziennego Ośrodka Opieki i 
Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach. 
 

 
………………………………………. 

(data i podpis) 

                                                                                                                                                                                               
niesamodzielną, niemogącą korzystad z usług  oferowanych przez Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach wymienionych w 
Regulaminie.  

 

W związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji do projektu „Dzienny Ośrodek Opieki i Aktywizacji Osób 
Niesamodzielnych w Kluczach“, ja niżej podpisany/a oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, wizualnych, o stanie społecznym, danych adresowych i 
wrażliwych ujawnionych w niniejszym formularzu (zgodnie z art. 13 ustawy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.119 z 04.05.2016.z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu: „Dzienny Ośrodek  Opieki i 
Aktywizacji Osób Niesamodzielnych w Kluczach“. 
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, w szczególności rekrutacji, realizacji, potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, i sprawozdawczości oaz działao 
informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 
podstawie: - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego , 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; - Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  i uchylające 
rozporządzenie Rady WE nr 1081/2006; - Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 
2. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 
31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56,30-017 Kraków. 
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków; adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl. 
4. Zostałam/em poinformowana/y, iż podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia mi wsparcia w ramach projektu.  
5. Zostałam/em poinformowana/y, iż mam prawo do: 
a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakooczenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu 
zamknięcia i rozliczenia Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakooczenia okresu 
trwałości dla projektu i okresu archiwizacji w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

 

☐ Tak ☐ Nie 

mailto:iodo@umwm.malopolska.pl

