
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU DOT. ADMINISTROWANIA 
DANYMI OSOBOWYMI

 W związku z przystąpieniem do projektu Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 oświadczam,  że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z 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) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej RODO. z art. 7 RODO.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. 
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

..........................................                                                          ........................................................    (miejscowość, data)                                                                          (Podpis osoby niepełnosprawnej      /opiekuna prawnego lub członka rodziny           /opiekuna osoby niepełnosprawnej)  



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU DOT. ADMINISTROWANIA 
DANYMI OSOBOWYMI

 W związku z przystąpieniem do projektu Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 oświadczam,  że przyjmuję do wiadomości, iż: 
6. Administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce
7. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z 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) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej RODO. z art. 7 RODO.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. 
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

..........................................                                                          ........................................................    (miejscowość, data)                                                                                 (Podpis opiekuna)


