
Załącznik nr 1 
do Regulaminu Organizacyjnego Klubu SENIOR+

                

DEKL  A  RA  C      J  A         UC      Z  ES  T      NIC  T      W  A         W         KLU  B      IE         S  ENIOR+  

1.  Ja,  niżej  podpisana/y,  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  uczestniczenie  w  Klubie  SENIOR+
(zwanym dalej Klub) w miejscowości Łużna.

Będąc członkiem Klubu oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu i zobowiązuję się
do jego przestrzegania.

Jestem świadoma/y, że naruszenie przeze mnie postanowień Regulaminu Klubu może spowodować
zakończenie mojego uczestnictwa w Klubie.

Deklaruję  chęć  udziału  w  spotkaniach  organizowanych  w ramach  Klubu  oraz  aktywnego  udziału
w działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Klub.

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w Klubie tj. ukończyłam/em 60 lat,
jestem mieszkanką/mieszkańcem gminy Łużna.
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2. Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w Klubie oraz, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za  ewentualne
negatywne skutki dla mojego zdrowia wynikłe podczas udziału  w zajęciach w ramach
Klubu.

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

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Z  uwagi  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  związku  z  realizacją programu
wieloletniego  „Senior+”  na  lata  2015-2020 przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Łużnej
z siedzibą Łużna 607 (dalej zwanym także "OPS"), Administrator Danych Osobowych, stosownie do
art. 100 ust. 4 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1518 ze zm.)
w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także "RODO") informuję, iż: 

1. DANE ADMINISTRATORA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej, Adres: 38-322,
Łużna 607, e-mail:gops@luzna.pl

2. DANE INSPEKTORA DANYCH: kontakt; e-mail: iod.gops@luzna.pl

3. CELE PRZETWARZANIA: Dane są w celu: rekrutacji i uczestnictwa w Klubie „Senior+” 

4. PODSTAWA  PRAWNA  PRZETWARZANIA  DANYCH:  Podstawą  prawną  przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust.1 lit.c) RODO)

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  ubieganiem  się
o przyjęcie i uczestnictwo w „Klubie Senior +”, oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia
12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. g- RODO. 

6. Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają
szczególnie na: 

a)  dopuszczeniu  do  przetwarzania  danych  osobowych  wyłącznie  osób  posiadających
upoważnienie nadane przez ADO; 

b)  pisemnym zobowiązaniu  osób upoważnionych do przetwarzania  danych osobowych  do
zachowania ich w tajemnicy. 

7. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
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jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania wydania kopii
danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,  tj.  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

UWAGA*:  

Prawo  do  usunięcia  –  bycia  zapomnianym  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być
zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego
w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje
się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów,
którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Niniejszym oświadczam że:

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

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w formie zdjęć
z zajęć organizowanych przez Klub.

…………………………………                                                                 ………………………………….
 Miejscowość, data                                                                                   Podpis


