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Data wpływu  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  Płeć  

Numer PESEL  

Wykształcenie □ Gimnazjalne 

□ Niższe niż podstawowe 

□ Podstawowe 

□ Policealne 

□ Ponadgimnazjalne 

□ Wyższe   

STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (*zakreślić prawidłowe) 

A) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 

B) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań  

C) Osoba z niepełnosprawnościami 

D) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

 

TAK / NIE / Odmowa 

podania inf. 

TAK/ NIE 

 

TAK/ NIE 

TAK/ NIE 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail   
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DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (jeśli dotyczy, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

KRYTERIA UDZIAŁU W DZIENNYM DOMU POBYTU  

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe 

spośród wskazanych poniżej przesłanek zagrożenia 

/wykluczenia społecznego): 

 TAK 

 

 NIE 

 osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczająca 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek  

 osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

 osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 

 osoba z zaburzeniami psychicznymi  

 osoba z niepełnosprawnościami / osoba niesamodzielna, której dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie) 

 osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

Oświadczam, że jestem osobą niesamodzielną ze względu na:  

(proszę zaznaczyć wszystkie właściwe)  

 stan zdrowia  

 niepełnosprawność  

 wiek 

Dodatkowo oświadczam, że nie mam możliwości samodzielnego wykonywania, co 

najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (proszę zaznaczyć wszystkie 

właściwe): 

 ubieranie się i rozbieranie  
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 korzystanie z toalety / mycie się 

 wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel  

 samodzielne jedzenie  

 zarządzanie budżetem domowym 

 kontrolowanie potrzeb fizjologicznych (wydalanie moczu i stolca)  

 przyjmowanie leków 

 przygotowanie posiłków 

 inne: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

Data, miejsce       Podpis kandydata/opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, iż dochód na członka w mojej rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społ. z 
dnia 12.03.2004 r. za rok ………………..  wynosi: 

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

(należy podać kwotę na 1 członka rodziny) 
 
…………………………………..                                                                                   ……………………..……………………… 
Miejscowość i data                                                                             Podpis kandydata/opiekuna prawnego 

Oświadczam, że korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 w 
następującym zakresie:  
 

 nie dotyczy 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

…………………………………..                                                                                   ……………………..……………………… 
Miejscowość i data                                                                             Podpis kandydata/opiekuna prawnego 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i równocześnie 

zobowiązuję się poinformować Kierownika Dziennego Domu Pobytu w sytuacji zmiany 

jakichkolwiek ze wskazanych powyżej danych.  

 
…………………………………...                                                                                   ……………………..……………………… 
Miejscowość i data                                                                             Podpis kandydata/opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Dom dziennego pobytu "Aktywny senior" Fundacji Wspierania 
Rozwoju Społecznego Leonardo” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd 
Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,  

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 
WER) na podstawie:  

3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006; 2) 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006;  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi; 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Dom dziennego pobytu 
"Aktywny senior" Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt  - Fundacja 
Wspierania Rozwoju Społecznego “Leonardo”, 31-908 Kraków, os. Młodości 8 oraz Da Vinci Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Piekarskiej 3, Kraków 33-332. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i 
audyt w ramach PO WER. 



   
 

Projekt „Dom dziennego pobytu "Aktywny senior" Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a  odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy. 

9. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 
nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, 
kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu 
ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego 
administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych 
osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, 
z późn. zm.). 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

13. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub iod@fundacja-leonardo.pl. 

14. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
1
 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu 

została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@fundacja-leonardo.pl

