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Zał. nr 4 do Regulaminu uczestnictwa 
i rekrutacji w Projekcie "Bezpieczny 
senior – usługi opiekuńcze dla 
chorych na choroby otępienne" 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. "Bezpieczny senior – usługi opiekuńcze dla chorych na 

choroby otępienne" oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje:   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pro Civitas Bono z siedzibą 26-
600 Radom, ul. Warszawska 159a. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod 

adresem: biuro@pcbfundacja.org lub korespondencyjnie: ul. Warszawska 159a, 26-600 Radom. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Senior pod ochroną – 
usługi opiekuńcze dla chorych z otępieniem” stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Fundacji 
na podstawie: 

 art. 6 ust.1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 umowy nr 199/286/18 z dnia 18.07.2018 zawartej pomiędzy Województwem 
Mazowieckim, a Fundacją Pro Civitas Bono 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili 
zakończenia projektu. 
4. 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; 
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane do realizacji projektu. 
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w projekcie. 
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym obowiązkiem informacyjnymi 
i nie zgłaszam zastrzeżeń. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                     CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA PROJEKTU *   

     
*w przypadku niemożności podpisania przez uczestnika projektu, oświadczenie podpisuje opiekun faktyczny 


