SOS DLA SENIORA – DŁUŻEJ W DOMU, BEZPIECZNIEJ, AKTYWNIEJ, PEWNIEJ
DOKUMENT 5

ZAKRES DANYCH DO PRZETWARZANIA W SYSTEMIE LSI WYMAGANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Lp.

Nazwa

1

Imię i Nazwisko

2

PESEL

3

Płeć

4

Data urodzenia

5

Wiek w chwili przystąpienia
do projektu

6

Wykształcenie

7

Kraj

8

Województwo

9

Powiat

10

Gmina

11

Miejscowość

12

Ulica z numerem

13

Kod pocztowy

14

Telefon kontaktowy

15

Adres e-mail (opcjonalnie)

Dane uczestnika
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Szczegóły
i rodzaj wsparcia

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

16

Data rozpoczęcia udziału
w projekcie

17

Status osoby na rynku pracy
w chwili przystąpienia do
projektu (jeśli dotyczy)

18

Wykonywany zawód

19

Osoba należąca do
mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia

20

Osoba bezdomna lub
dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

21

Osoba z
niepełnosprawnościami

22

Osoba o innej niekorzystnej
sytuacji społecznej

23

Przynależność do grupy
docelowej zgodnie ze
Szczegółowym Opisem
Priorytetów Programu
Operacyjnego Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
2014-2020 / Zatwierdzonym
do realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu

 Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z póź. zm) osoba, która składa fałszywe oświadczenie i została
uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Ponadto
jestem świadom odpowiedzialności cywilnej za podanie nieprawdziwych danych.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji i realizacji projektu „SOS DLA SENIORA – DŁUŻEJ W DOMU, BEZPIECZNIEJ, AKTYWNIEJ, PEWNIEJ”. Administratorem
danych jest beneficjent realizujący projekt - Stowarzyszenie „EBI Association” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25
oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Miasto
Jastrzębie-Zdrój. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne. Podstawa prawna: Rozporządzenie 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).

Podpis kandydata/kandydatki lub opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………………………
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