
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZADANIA PUBLICZNEGO  

pod tytułem „Kompetentni, świadomi i bezpieczni.” 

Edycja 2021 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego  

na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

 

I. DANE KANDYDATA (KRYTERIA FORMALNE) 

UWAGA: ZADANIE PUBLICZNE SKIEROWANE JEST DO MIESZKAŃCÓW  

MIASTA NOWEGO SĄCZA LUB POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W WIEKU 60 LAT LUB WIĘCEJ. 

1. IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ZAMIESZKUJĘ (proszę zaznaczyć X):  MIASTO NOWY SĄCZ   POWIAT NOWOSĄDECKI 

3. MOJA DATA URODZENIA (dzień, miesiąc, rok): ………………………………………………… 

4. MÓJ NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: …………………………………………………….  

/jeżeli Pan/Pani nie posiada numeru telefonu proszę wskazać w jaki sposób możemy się 

z Panem/Panią skontaktować w celu poinformowania o udziale w zadaniu publicznym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………/ 

II. PYTANIA DODATKOWE, UMOŻLIWIAJĄCE PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU KANDYDATA  

W ORGANIZOWANYCH SZKOLENIACH (KRYTERIA PUNKTOWE) 

1. JESTEM OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (1 punkt):    

 NIE   

 TAK, oświadczam, że posiadam aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Jeżeli posiada Pan/Pani specjalne potrzeby szkoleniowe proszę wymienić jakie: 

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

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

(Zgłoszenie specjalnych potrzeb pozwoli na to, aby realizator zadania mógł spełnić je  

w możliwie największym stopniu, w szczególności np. poprzez zapewnienie sal do zajęć 

dostępnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami). 

 

2. JESTEM OSOBĄ SAMOTNIE ZAMIESZKUJĄCĄ (1 punkt):   

 TAK                        NIE                        ODMAWIAM ODPOWIEDZI 
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3. JESTEM OSOBĄ W WIEKU 70 LAT I WIĘCEJ (2 punkty):        TAK           NIE 

4. JESTEM OSOBĄ, KTÓRA NIE POSIADA UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA (3 punkty): 

 TAK                           NIE 

III. OŚWIADCZENIA. 

Oświadczam, że: 

1. Chcę nabyć lub zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi komputera  

i korzystania z Internetu oraz zgłaszam chęć swojego dobrowolnego udziału w zadaniu 

publicznym pt. „Kompetentni, świadomi i bezpieczni”. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne  

z przyjęciem do zadania publicznego pt. „Kompetentni, świadomi i bezpieczni”. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że zadanie publiczne pt. „Kompetentni, świadomi  

i bezpieczni” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i 

Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 

na lata 2021–2025 Edycja 2021. 

4. Zapoznałem/am się z powyższymi warunkami oraz z Regulaminem zadania publicznego 

pt. „Kompetentni, świadomi i bezpieczni”  i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

5. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym 

informacje są prawdziwe i kompletne.  

6. KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest fundacja IWO DORADZTWO 

OBYWATELSKIE z siedzibą w (33-300)   Nowy Sącz, ul. Bolesława Prusa 145G 

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000559783 w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla 

Krakowa-Śródmieścia, używającą NIP: 7343531982, REGON: 361589390, 
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b) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do zadania publicznego pt. 

„Kompetentni, świadomi i bezpieczni” realizowanego przez IWO-Doradztwo 

Obywatelskie współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021, a w związku z tym w celu i na potrzeby 

udzielenia mi wsparcia w ramach zadania, 

c) Podstawą do przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit b, c RODO, 

d) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

e) Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji  

i rozliczenia zadania pt. „Kompetentni, świadomi i bezpieczni” w ramach otwartego 

konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

"Aktywni+" na lata 2021-2025. Edycja 2021, a następnie do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących 

archiwizacji dokumentacji konkursowej. 

f) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, 

g) Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych,  

h) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,   

i) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

j) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia  

w ramach zadania, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów otwartego 

konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

"Aktywni+" na lata 2021-2025. Edycja 2021.  Konsekwencją odmowy ich podania jest 

brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach zadania publicznego. 

 

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

Miejscowość i data                                (Czytelny podpis kandydata/ki do udziału w Zadaniu) 


