
 

1 

Tytuł projektu  „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie 
tucholskim” 

Numer projektu  POWR.04.01.00-IZ.00-00-015/18 

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie  4.1 Innowacje społeczne 

Program Operacyjny  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Realizujący projekt  Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie z: 
1. Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Minikowie. 

2. Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Chojnicach. 

3. Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalne Troski w Tucholi. 

Telefon do PCPR 052 559 20 10, 052 559 20 18 

Adres e.mail snstuchola@wp.pl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

1. Dane kandydata: 
 

1. Imię i nazwisko  

2. Wiek  

3. Adres 

Miejscowośd   

Ulica  

Nr budynku   Nr lokalu  

4. Adres e-mail  

5. 
Telefon kontaktowy (lub tel. kontaktowy do osoby 
sprawującej opiekę) 

 

 
 

2. Chciałbym uczestniczyd: 
o Otwarte punkty integracji (pobyt dzienny) 
o Mieszkania treningowe     (pobyt całodobowy)  

 
 

…………………..…………………………..                                         …………………..…………………………..  
 
         Miejscowośd, data            Podpis  
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych 

informuję, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.rodo@wp.pl. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do projektu „Samodzielnie (nie – samemu) - wspieranie 

osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim ”. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. a oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 . 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz partnerzy realizujący projekt „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób 

z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”, tj.: 

a)  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 1, 89-122 Minikowo. 

b) Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, ul. Przemysłowa 3a,  

89-620 Chojnice.  

c)  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, ul. Pocztowa 7d, 89-500 Tuchola. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich; 

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt. 

3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 

a)  żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

c)  przenoszenia danych, 

d)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkowad będzie brakiem możliwości 

uczestnictwa w projekcie „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. 

11) Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowanym, w tym nie prowadzi się 

profilowania. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Tucholi w celu 

rekrutacji do projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. 

 

…………………..…………………………..                                         …………………..…………………………..  

 

         Miejscowośd, data            Podpis  


