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data złożenia dokumentów  

w MGOPS w Węgorzewie 

 

……………………………………….. 
 

 

 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Organizacyjnego Klubu „Senior+” 

w Węgorzewie 

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Węgorzewie 
 

 Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) 

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

deklaruję uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Węgorzewie działającym przy Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie. 

 

Oświadczam, że jestem osobą nieaktywną zawodowo.   

 

 

Węgorzewo, dnia ………………………  ……………………………………... 
(czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

 

I – Dane Uczestnika / Uczestniczki Klubu Senior+ w Węgorzewie: 
 

1. Imię i nazwisko: 

 

 

2. Data urodzenia: 

3. Adres zamieszkania: 

 

 
4. *Nr telefonu kontaktowego:  5. *Adres poczty elektronicznej: 

 

Dane wymienione w punktach od 1 do 3 weryfikowane są w trakcie przyjmowania niniejszej 

Deklaracji na podstawie dokumentu tożsamości osoby składającej Deklarację.  

 

   ………………………………………………………. 
 

                (data i czytelny podpis osoby składającej deklarację) 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Ja niżej podpisany/a.................................................................................................................... 

 

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  na rejestrowanie mojego wizerunku (film, 

fotografia) podczas trwania zajęć i innych przedsięwzięć organizowanych przez Klub Senior+ 

w Węgorzewie. 

 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zarejestrowanych podczas zajęć oraz uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, 

konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Klub Senior+ w Węgorzewie 

celu informacji i promocji w kronice/księdze pamiątkowej Klubu Senior+/MGOPS w 

Węgorzewie, na portalach społecznościowych, prasie oraz na stronie internetowej MGOPS w 

Węgorzewie. 

 

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  aby podane dane osobowe były przetwarzane na 

podstawie niniejszej zgody przez cały okres mojego uczestnictwa w Klubie Senior + w 

Węgorzewie. 

 

4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  aby podane dane osobowe były przetwarzane na 

podstawie niniejszej zgody w kronikach/księdze pamiątkowej, wydawnictwach rocznicowych 

również po zakończeniu mojego uczestnictwa w Klubie Senior + w Węgorzewie. 

 

* zaznacz właściwe 

 

………………………………………………………. 
                (data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)   
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INFORMACJA ADMINISTRATORA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo, 

tel. 87 427 03 90. 

2. Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Węgorzewie jest Pani Anna Czapska, e-mail: kontakt@anrodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu rekrutacji i uczestnictwa w Klubie 

„Senior+” 

b) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w następujących celach: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 prowadzenia Klubu „Senior+” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty 

zapewniające administratorowi obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, z którymi 

administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie 

z ustawą z dnia 14 lipca  1983 r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym   

i  archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach Klubu 

„Senior+”. Odmowa  podania  danych  wiązać się  będzie z  brakiem  możliwości uczestnictwa w 

zajęciach Klubu „Senior+”. 

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji oraz nie będą poddane profilowaniu. 

10. W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji 

(Facebook, Google) posiadających siedzibę w Państwie Trzecim administrator informuje, że 

spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędne certyfikaty. 
 

Niniejszym oświadczam że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

 

................................................ ................................ ................................................ 

(Miejscowość) (Data) (Podpis) 

 


