
DEKLARACJA

Imię i nazwisko       ……………………………………..……………………………………..
Adres korespondencyjny  …………………………………..………………………………..
Telefon ………………...……... Email: ……………………………………..
Osoba niepełnosprawna*:

 tak  nie  odmowa odpowiedzi
Status na rynku pracy*: 

 osoba bezrobotna
 osoba pracująca
 osoba nieaktywna zawodowo

Sytuacja szczególna*:
 osoba  zagrożona  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  doświadczająca
wielokrotnego wykluczenia społecznego
 osoba  będąca  klientem  pomocy  społecznej  lub  kwalifikująca  się  do  pomocy
społecznej

Ja, niżej  podpisany/podpisana deklaruję chęć udziału w projekcie „Równość szans
w Gminie Sianów” w następujących formach wsparcia:

 działania środowiskowe (m.in.: spotkania plenerowe, wsparcie grupowe)
 aktywizacja społeczna (m.in.: poradnictwo i indywidualne wsparcie specjalistyczne,
warsztaty interpersonalne)
 aktywizacja zawodowa (m.in.: kursy, szkolenia, staże)

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

wypełnia pracownik MGOPS Sianów

data wpływu nr kandydata

Opinia pracownika socjalnego:

Decyzja o zakwalifikowaniu:

*  Osoba deklarująca udział w projekcie może odmówić podania danych wrażliwych jednakże odmowa podania tych

informacji  w przypadku zadań skierowanych do grupy osób z niepełnosprawnościami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji
kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję Panią/Pana, że:

 administratorem podanych danych jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sianowie z siedzibą przy ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów;

 z  naszym  inspektorem  ochrony  danych  można  skontaktować  się  przez  e-mail
a.debowski@sianow.pl.

 celem  przetwarzania  podanych  danych  jest  prowadzenie  rekrutacji  uczestników  do
projektu  „Równość  szans  w  Gminie  Sianów”, a  podstawą  prawną  przetwarzania  jest
zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  jednak  bez
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

 podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  konsekwencją  niepodania  danych  jest  brak
możliwości korzystania udziału w procesie rekrutacji;

 podane  dane  będą  przechowywane  przez  okres rekrutacji  oraz  do  3  miesięcy  po  jej
zakończeniu;

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie  podanych w deklaracji  danych osobowych na
potrzeby realizowanego procesu rekrutacji do projektu „Równość szans w Gminie Sianów”.

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


