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Projekt „zROZUMieć starość” dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego  

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Data wpływu 

karty 

zgłoszeniowej: 

 

WYPEŁNIA ORGANIZATOR 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZROZUMIEĆ STAROŚĆ” 
 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATKI/KANDYDATA 

Imię (imiona) i 

nazwisko 

 

 

Data urodzenia 
 

 
Miejsce urodzenia  

PESEL 
 

 
PŁEĆ  Kobieta             Mężczyzna 

Wiek w chwili 

przystąpienia do 

udziału w projekcie 

 OBYWATELSTWO  

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Ulica 
 

 

Numer domu  Numer lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  
Telefon 

komórkowy 
 

Adres e-mail  

 
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (Dz. Ust. Nr 16, poz. 93. z 

późn. zm.) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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KRYTERIA (OBLIGATORYJNE) KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria kwalifikowalności: 

zamieszkuję zgodnie z KC miasto Inowrocław     TAK                        NIE 

 w chwili przystąpienia do projektu mam ukończone 

60 lat     TAK                        NIE 

KRYTERIA DODATKOWE 

Oświadczam że 

jestem osobą 

(proszę zaznaczyć 

właściwe): 

Kategoria 

Proszę 

zaznaczyć 

wszystkie 

właściwe 

Wymagany dokument * 

chorą na choroby otępienne, w tym: Alzheimera, 

demencję, Parkinsona  

Zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające 

diagnozę 

której dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego(na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę rodzinie) zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.  

 
Oświadczenie 

kandydata/-tki zawarte 

w karcie zgłoszeniowej 

niepełnosprawną:  
Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub 

zaświadczenie 

lekarskie/opinia 

lekarska 

 

 

 

▪ w stopniu lekkim 

 

 
▪ w stopniu znacznym 

 

 
▪ w stopniu umiarkowanym 

▪  
 

▪ z niepełnosprawnością sprzężoną 

▪  
 

▪ z zaburzeniami psychicznymi w tym 

osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 

korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 

 

 
Oświadczenie 

kandydata/-tki zawarte 

w karcie zgłoszeniowej 

 

OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że: 
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• zapoznałam/zapoznałem się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa” w projekcie  

pt. „zROZUMieć starość” i akceptuję jego zapisy oraz zobowiązuję się do jego 

przestrzegania, 

• dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i spełniam kryteria rekrutacji do 

projektu „zROZUMieć starość”, 

• podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i równocześnie zobowiązuję się 

poinformować Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Królowej Jadwigi w sytuacji zmiany 

jakichkolwiek danych. 

 

 

 

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

              (Miejscowość, data)                                                                             (Podpis kandydata-tki/opiekuna prawnego) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu 

Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 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 119/1 z 4.05.2016 r.), 

zwanego dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Oświadczam, że zapoznałem się 

z informacjami zawartymi w poniższej klauzuli informacyjnej RODO.  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako 

„RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi mająca siedzibę przy ul. Wojska 

Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, kontakt mailowy pod adresem: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl dalej jako Parafia. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Parafię wyłącznie w zakresie związanym z uczestnictwem w realizacji projektu 

„zROZUMieć starość” realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – 

edycja 2020, dalej Projekt, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w ramach Programu Rządowego ASOS 2014-

2020.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 RODO. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu.  

5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgodę na udostępnianie swoich danych do celów 

monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej ewaluacji.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w 

wydarzeniach związanych z realizacją Projektu.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2-4, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl 

mailto:1inowroclaw2@archidiecezja.pl
mailto:1inowroclaw2@archidiecezja.pl
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Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.  

3. Prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 

1inowroclaw2@archidiecezja.pl 

4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  

5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, 

gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

6. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności.  

7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie naruszenia prawo do 

ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

 

 

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

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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Załącznik do karty zgłoszeniowej 

Słownik pojęć 

 

 

Wykaz pojęć 

 

PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 

osoby korzystające z PO PŻ 

(zakres wsparcia dla tych 

osób lub rodzin nie będzie 

powielał działań, które dana 

osoba lub rodzina otrzymała 

lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań 

towarzyszących, o których 

mowa w PO PŻ) 

osoby, otrzymujące pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłku, 

które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie 

odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać 

będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 

poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 

odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Art. 7. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z 

powodu m.in.: 

1) ubóstwa; 

2) bezdomności; 

3) niepełnosprawności; 

4) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

dochód na członka w 

rodzinie poniżej progu 

ustaw. - dochód nie 

przekracza 150% 

właściwego kryt. dochód. 

(na os. samotnie 

gospodarującą lub na os. w 

rodzinie) zg. z ust. o pomocy 

społ. z dnia 12.03.2004 r. 

1. Dochód nie przekracza 1051,50 zł (150% właściwego kryterium 
dochodowego) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
której dochód nie przekracza kwoty 701,00 złotych (kryterium 
dochodowe osoby samotnie gospodarującej), 

2. Dochód nie przekracza 792,00 zł (150% właściwego kryterium 
dochodowego) w przypadku osób w rodzinie, w której dochód na 
osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł (kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie” 

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 

wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz innych okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy społecznej.  

 

 

 

 

 

 

 


