
 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
w związku z uczestnictwem w Klubie Senior+ w Turośni Kościelnej oraz 

uczestnictwem w programie: 
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Czytelnie imię i nazwisko 
 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych 
do uczestnictwa w pracach Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej, w tym w ramach programu 
,,PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu i kontroli 
w ramach realizowanego zadania oraz w ramach projektu przeprowadzanych na zlecenie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy   i Polityki Społecznej ewaluacji. 
 
 

………………………………………………    
Data i podpis 

 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zajęciach, konkursach, 
uroczystościach i wydarzeniach organizowanych poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Turośni Kościelnej w zakresie uczestnictwa w programie: 
,,PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r. 
 udostępniania: imienia, nazwiska, wizerunku, informacje o sukcesach i osiągnięciach, w celach 
informacyjnych lub/i promocji poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej , na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, 
broszurach itp. 
 
 

  
 

 

………………………………………………    
Data i podpis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach programu: PROGRAM WIELOLETNI 

„SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r.  odbywa się zgodnie rozporządzeniem 

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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016). 

 
 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna. Może Pan/Pani 

skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod 

numerem 85 7158019 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOPS danych osobowych może 

się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem 

korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ops_turosn_koscielna@podlaskie.pl 

Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z 

Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe 

pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych 

systemów informatycznych. 

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu: PROGRAM WIELOLETNI 

„SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do 

prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.  

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom uczestniczącym 

realizacji projektu: PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r. na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów na realizacje projektu.  

W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów 

gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, 

gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. 

Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 

lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych związanych z projektem i  zgodnie 

z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną. 

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia 

i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pan/Pani 

prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani 

zgodą. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

 

 

 

 

 

………………………………………………    
Data i podpis 

 

 


