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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III” 
 

Organizator - Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych ,,Perspektywa” 

Partner projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Miński Mazowieckim 

Rok 2022 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Dane uczestnika projektu 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania  

Telefon  

 

Sytuacja rodzinna uczestnika 

Liczba dzieci  

Wiek dzieci  

Czy rodzina korzysta/korzystała ze wsparcia:  

psychologa  

asystenta rodziny  

pedagoga  

pracownika socjalnego  

Ja, niżej podpisana/y deklaruję uczestnictwo w  projekcie w następujących zajęciach 

(zaznacz X przy odpowiedniej pozycji w tabeli poniżej): 

 

 

L.p. Nazwa zajęć Zaznacz X 

1. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REEDUKACYJNE  

(język angielski) 
 

2. ZAJĘCIA   

3. PORADNI DLA RODZINY- poradnictwo rodzinne: 

psycholog  

pedagog  

prawnik  

logopeda  

poradnictwo wychowawcze  

4. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży  

5. Kampanie społeczne   

6.  Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny   
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Skąd Pani/Pan dowiedziała/ł się o projekcie?  

(zaznacz X przy odpowiedniej pozycji w tabeli poniżej): 
Plakat/ulotka  

Strona internetowa MOPS, UM  

Prasa lokalna/ parafia/znajomi  

 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                             

z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                                  

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych 

,,Perspektywa” ul. 11-go Listopada 1,  05-300 Mińsk Mazowiecki reprezentowane przez Prezesa- Monikę 

Michalik- Towani. 

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych (IOD) za pomocą adresu e-mail: stowarzyszenie.perspektywa@op.pl. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) w celu realizacji Projektu „PUNKT 

WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III” realizowanego w ramach zadania publicznego: „Wspieranie 

rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.  

 

4.  W trakcie realizacji projektu będą przetwarzane następujące dane osobowe: : imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon, liczba i wiek dzieci, formy wsparcia. 

 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu projektu. 

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,                

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do               

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego                

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnik projektu posiada prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                          

27 kwietnia 2016 r. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

 

……………………………………………………………………….. 
   Data i podpis 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz zasadami realizacji projektu i spełniam warunki 

uczestnictwa.  

Wyrażam zgodę na wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w trakcie i po realizacji projektu oraz publikację dokumentacji 

zdjęciowej z zajęć w mediach tradycyjnych i elektronicznych.  

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o realizacji projektu ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego.  

 

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

Miejscowość, data       Czytelny podpis uczestnika projektu 
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OŚWIADCZENIE 

ubiegających się o przyjęcie do udziały w projekcie 

„PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III” 

w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 
 

 Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z zasadami szczególnego zachowania bezpieczeństwa i higieny oraz jestem 

świadoma/y istniejącego zagrożenia zakażenia koronawirusem i wynikającymi z tego 

konsekwencjami tj.: obowiązek odbycia kwarantanny przez uczestnika i wszystkich członków 

rodzin uczestników projektu, osób prowadzących, przebywających w tej samej w sali oraz osób,        

z którymi miały one kontakt itp.. 

2. W miejscu zamieszkania / przebywania / zameldowania uczestnika zajęć nie przebywa                      

w warunkach domowych: osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona. Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się stosować zasadę, że do udziału z projekcie nie wolno 

uczestnikowi przychodzić wtedy, gdy , zamieszkuje / przebywa / jest zameldowany w miejscu 

gdzie przebywa osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona. 

3. Jestem zdrowa/ zdrowy  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną tj.: kaszel, 

gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek 

(swędzenie/ pieczenie/zaczerwienione oczy), biegunka, wymioty, ból gardła. 

4. Zapoznam się z treścią wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w placówkach biorących udział 

przy realizacji projektu obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa COViD-19. Przyjmę je 

do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zasad i obowiązków w nich zawartych. 

5. W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń 

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie opiekunów projektu. Prawdziwość 

powyższych danych i oświadczeń potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej za podanie nieprawdziwych danych. 

6.  Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas udziału w projekcie, pomimo stosowanych 

procedur oraz środków ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem. Rozumiem i 

przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne 

osoby, w tym członków rodziny. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość            Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 


