
Załącznik Nr 1 do Regulaminu  Klubu Senior+ w  Pawłowie.

data złożenia dokumentów 
w Klubie Senior+ w Pawłowie

………………………………..
(wypełnia kadra Klubu)

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Pawłowie

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ………………………………………….....…………………

Deklaruję uczestnictwo w Klubie Senior+ w Pawłowie działającym w Gminnym Ośrodku Kultury

im, Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Pawłów,  dnia 29.04.2021r.                                                ……………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

_______________________________________________________________________________

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

1. Imię i nazwisko:
…......................................................................

2. Płeć: K/M

3. Data urodzenia:
…......................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania:
….......................................................................................................................................
...........

5. Nr telefonu kontaktowego:
….........................................................................................

6. Podstawowe źródło utrzymania (właściwe podkreślić): - emerytura/renta                       
- świadczenia pomocy społecznej              - inne                 - brak

Dane wymienione w punktach od 1 do 6 weryfikowane są w trakcie przyjmowania niniejszej Deklaracji na podstawie dokumentu
tożsamości  osoby składającej  Deklarację.  W sytuacji  udziału  w zajęciach  ruchowych i  sportowo –  rekreacyjnych  zobowiązuję
się przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tych zajęciach.

29.04.2021r. .................…………………………….
            (data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)



II –Informacje istotne dla organizacji wsparcia w ramach Klubu Senior+ w Pawłowie:

1) deklaruję udział w następujących zajęciach Klubu Senior+ w Pawłowie:

2) jestem  zainteresowany  /  zainteresowana  również  udziałem  w  następujących  formach
aktywności (rodzaj, forma zajęć) w ramach Klubu Senior+ w Pawłowie,  jeżeli będą one
realizowane:

29.04.2021r. …................…………………………….
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)

_______________________________________________________________________________

Pan / Pani 
…………………………………………………………………………………………………………
jest uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Pawłowie  od dnia ….......…..……………………

29.04.2021r...............……………………………
                                             (data i czytelny podpis koordynatora)



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  Klubu Senior+ w  Pawłowie

       Pawłów, 29-04-2021r.
                           (miejscowość i data)

……...……………………….
         (imię i nazwisko uczestnika)

   
                   

Oświadczenie uczestnika Klubu Senior + o zapoznaniu się
z Regulaminem Klubu Senior + w Pawłowie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią obowiązującego Regulaminu Klu-
bu Senior + w Pawłowie.

    ……………………….
               (czytelny podpis )



Załącznik Nr 3 do Regulaminu  Klubu Senior+ w  Pawłowie

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

    Ja............................................................................................................... , niżej podpisany / podpisana
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

na  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  we  wszystkich  materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych
powstałych  w  trakcie  działalności  Klubu  Senior+  w  Pawłowie,  zamieszczanych  przez  Ośrodek  Pomocy
Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny:

• na stronie  internetowej  Ośrodka  Pomocy Społecznej  Gminy Rejowiec  Fabryczny  i  Gminy  Rejowiec
Fabryczny;

• w prezentacjach multimedialnych, wystawach sporządzanych i organizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny  dotyczących działalności na rzecz seniorów

Niniejsze  zezwolenie  obejmuje  wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  dowolnym  utworze
oraz  w  innych  materiałach  nie  noszących  cech  utworu  w  rozumieniu  prawa  autorskiego,
na dowolnym polu eksploatacji  i  nie  jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  Dopuszczam możliwość
przetwarzania  mojego wizerunku poprzez kadrowanie,  kompozycję,  obróbkę cyfrową itp.  bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego.

W  związku  z  rozpowszechnieniem  mojego  wizerunku  w  materiałach  promocyjnych  i  informacyjnych
nie przysługą mi jakiekolwiek roszczenia, w tym szczególności prawo do wynagrodzenia.

         Pawłów, dnia 29.04.2021r.                                                               ….............................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

PODSTAWA PRAWNA: art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 4 do Regulaminu  Klubu Senior+ w  Pawłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej Gminy
Rejowiec Fabryczny,  Krasne  31,  22-170  Rejowiec  Fabryczny,  reprezentowany  przez
Kierownika.  Kontakt  z  Administratorem  możliwy  pod  tel.  82  566  31  44  lub  email:
gopsrejf@ug.rejowiec.pl; 

2. Powołaliśmy Inspektora  ochrony  danych Panią  Katarzynę  Żółkiewską  -  Malicką.  Kontakt
z Inspektorem danych osobowych pod adresem email: iodo@zeto.lublin.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Klub „Senior  +”  na podstawie art.  6 ust.  1 pkt  e  RODO tj.  wykonanie  zadania realizowanego
w interesie publicznym w zw. z  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2020 poz. 1876 ze zm.), Uchwałą NR XXV/163/2021Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 23
marca 2021r.w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Gminie Rejowiec Fabryczny oraz określenia
zasad jego funkcjonowania i odpłatności oraz Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (t.j. M.P. z 2021r. poz. 10).

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest zgoda. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawniona na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla OPS. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo ich  sprostowania,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.  Zgodę można wycofać składając wniosek w siedzibie
Administratora lub poprzez wysłanie email na adres: iod@zeto.lublin.pl; 

8. W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy
Społecznej  w Rejowcu Fabrycznym Pani/Pana danych osobowych,  przysługuje  Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Niepodanie  jednak  danych
osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z oferty Klubu „Senior +”. 

Pawłów, 29-04-2021r.   ............................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

mailto:gopsrejf@ug.rejowiec.pl
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu  Klubu Senior+ w  Pawłowie

Pawłów, …....................................
                           (miejscowość i data)

……...……………………….
         (imię i nazwisko uczestnika)

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa 
w Klubie Senior +  w Pawłowie

Niniejszym oświadczam,  że  z  dniem ….....................................  rezygnuję  z  uczestnictwa
w Klubie Senior + w Pawłowie.

 ….................…………………….
                             (czytelny podpis )
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