DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU
Niniejszym zgłaszam chęć udziału w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN.
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania zajęć rekreacyjnych.

Proszę uzupełnić:
DANE PODSTAWOWE1:
IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

TELEFON

E-MAIL

NEWSLETTER2

TAK

NIE

ADRES ZAMELDOWANIA:
ULICA

MIASTO i KOD

CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE MOTYWUJĘ:

Informuję iż:





znam postanowienia regulaminu projektu "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce"
znam postanowienia regulaminu zajęć i zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie udziału w nich
zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób - Starszych na lata 2012-2013
zgadzam się na filmowanie, fotografowanie mojej osoby i na wykorzystywanie materiałów dla potrzeb promocji

miejsce, data

1
2

czytelny podpis deklarującego lub opiekuna

Dane podstawowe muszą zostać podane w przeciwnym wypadku prowadzący lub opiekun może odmówić udziału w zajęciach
W przypadku wyrażenie zgody uczestnik będzie otrzymywał newsletter z aktualnie planowanymi imprezami, wyjazdami itp.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z chęcią przystąpienia do projektu "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce", realizowanego
w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. W związku z wymogami ustawy z dnia 29.04.1998 r. o Ochronie Danych Osobowych dane znajdą
się w zbiorze danych Stowarzyszenia.
2. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest:
 Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN - organizacja realizująca projekt
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - jednostka zlecająca realizację projektu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:


udzielenia wsparcia i realizacji projektu "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce", ewaluacji,
monitoringu i sprawozdawczości



realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

4. Dane podlegają ochronie i nie są udostępniane osobom postronnym. Każda osoba, której dane
figurują w zbiorze, ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także może
w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych i usunięcia ich ze
zbioru. W takim przypadku należy poinformować pisemnie na adres
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
informacji o realizacji projektu "Aktywne życie zaczyna się po 60-ce", ewaluacji, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach projektu.
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

miejsce, data

czytelny podpis deklarującego lub opiekuna

