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KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY 
 

Deklaracja udziału w Projekcie 

 Tytuł projektu: „Aktywni dla Zwierząt” 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………PESEL……………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie pt. „Aktywni dla Zwierząt” realizowanym przez Fundację Na Zdrowie 

Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom z siedzibą w Zelczynie, nr domu 217, 32-051 Wielkie Drogi, który jest 

realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 

22, 31-156 Kraków. 

I. Oświadczam, że spełniam następujące wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w Projekcie  

( zaznaczyd X ): 

 

  Uczęszczam, zamieszkuję w jednym z 4 ośrodków (Lisiecki Klub Seniora, Klub Senior+,  

 DPS Krakowska 55,   DPS Kluzeka) – właściwy ośrodek podkreślid. 

 

  Jestem osobą w wieku 60-85 lat. 

 

 Nie mam alergii na sierśd kota. 
 

II.          W związku  z  przystąpieniem  do  Projektu  pt.  „Aktywni dla Zwierząt” wyrażam zgodę na przetwarzanie  

             moich danych osobowych. 

 

III.     Wyrażam zgodę na publiczne wykorzystanie fotografii i filmów z zajęd, na których jest mój wizerunek                    
i wypowiedzi. 

IV.    Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w dane w kwestionariuszu 
rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 

 

    Data i podpis Uczestniczki/ka projektu lub Opiekuna Prawnego: 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

- Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie 

Zwierzętom. 

- Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu "Aktywni dla 

Zwierząt” ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości. 

- Moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również                      

w celu realizacji zadao związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i kontrolą projektu "Aktywni dla 

Zwierząt”. 

- Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

- Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

(imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………….) przez Fundację Na Zdrowie 

Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom w celu realizacji projektu pt. „Aktywni dla Zwierząt” przez cały okres 

trwania projektu 15.08.2019-30.11.2020 oraz przez okres 5 lat po zakooczeniu w/w projektu. 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom  

z siedzibą w Zelczynie, nr domu 217, 32-051 Wielkie Drogi (KRS 0000666615, NIP 9442254251, REGON 

366703755) – dalej Fundacja lub Administrator, a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami 

obowiązującymi w Fundacji Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom.  

Oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości 

ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Ponadto 

poinformowano mnie również, że moja zgoda nie może byd odwołana w czasie trwania projektu oraz 5 lat po 

jego zakooczeniu. 

Na potrzeby przetwarzania danych w związku z projektem pt. „Aktywni dla Zwierząt” realizowanym przez 

Fundację Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom: 

- wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie używanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Fundację Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom, 

realizującą projekt pt. „Aktywni dla Zwierząt”, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów 

działao informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją projektu, bez konieczności każdorazowego 

zatwierdzania, zarejestrowanych w związku z moim udziałem w w/w projekcie. 
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Powyższa zgoda uprawnia Fundację Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom do 

zamieszczenia powyższych zarejestrowanych materiałów, na stronie internetowej Fundacji 

http://www.felinoterapia.org.pl, w mediach społecznościowych na profilach należących do Fundacji  

(w szczególności: facebook/nazdrowiezwierzetaludziomludziezwierzetom) oraz wykorzystania ich  

w materiałach promocyjnych i upowszechniających projekt „Aktywni dla Zwierząt”.  Wyrażenie przeze mnie 

zgody jest dobrowolne, jak również poinformowano mnie, że zgodę mogę wycofad, żądając usunięcia wyżej 

wskazanych materiałów po okresie, na który zgodę wyrażono. 

Zostałem/am powiadomiony/na, że wyrażenie przeze mnie zgody jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne 

w związku z wyrażeniem przeze mnie chęci uczestnictwa w projekcie pt.„ Aktywni dla Zwierząt” realizowanym 

przez Fundację Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom. 

Oświadczenia związane z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie 

usunięcia będę kierowad na adres poczty elektronicznej Fundacji Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie 

Zwierzętom: fundacja@na-zdrowie.org.pl. 

 

 

 

     Data i podpis Uczestniczki/ka projektu lub Opiekuna Prawnego: 
 
 
 
 
 

 

http://www.felinoterapia.org.pl/

