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KARTA ZGŁOSZENIA - DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 

Ja niżej podpisana(y), opiekun prawny małoletniego zwracam się z prośbą o zakwalifikowanie mojej 

córki/mojego syna do udziału w projekcie „Długofalowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja szansą na 

rozwój i samodzielność dzieci niepełnosprawnych” , realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukator” 

w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A, w ramach konkursu Nr 1/2018 na zlecenie 

zadań, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Imię (Imiona) i nazwisko dziecka………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………………… 

PESEL dziecka…………………………………………………………………………………………... 

Rodzaj niepełnosprawności dziecka……………………………………………………………………... 

Data wystawienia orzeczenia o niepełnosprawności…………………………………………………….. 

Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności……………………………………………………... 

Imiona i nazwisko rodziców /opiekunów prawnych/……………………………………………………. 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka 

1.Oświadczam, że znane mi są cele i zasady projektu oraz wszystkie jego działania. 

2.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zaplanowanych dla niego zajęciach, 

działaniach wsparcia i badaniach diagnostycznych oraz na rejestrowanie w formie audiowizualnej udziału 

mojego dziecka w prowadzonych zajęciach, celem dokumentowania realizacji zadań projektu. 

3. Zobowiązuję się do wzięcia udziału w badaniach ankietowych przewidzianych w projekcie. 

4.Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu udziału w projekcie oraz do ścisłej współpracy 

z nauczycielami i specjalistami projektu w zakresie tworzenia warunków do właściwego rozwoju mojego 

dziecka. 

5. Oświadczenie beneficjenta ostatecznego zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  przez Zleceniobiorcę oraz PFRON 
           Dana osobowe przekazane przez beneficjentów ostatecznych (lub ich przedstawicieli ustawowych) zadania, realizowanego na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. mogą być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw  i rozporządzeń krajowych, z których wynikają 

zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny 
ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego. Dane przekazane  do Społeczno Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A oraz do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą  w Warszawie, AL Jana Pawła II 13 (administratora danych) będą przetwarzane wyłącznie na 
potrzeby projektu i zgodnie  z zapisami dokumentu pt „ Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób 

niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne 

dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy beneficjent ostateczny zadania (lub działający w jego imieniu 
przedstawiciel ustawowy) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i  usuwania. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu realizowanym zgodnie 

z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym”. 

…………………………………………………………………………………………………............................................................ 
(Imię i nazwisko Beneficjenta ostatecznego zadania) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna- Beneficjenta ostatecznego zadania) 

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

(Adres Beneficjenta ostatecznego zadania: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez 

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonymi Niepełnosprawnym „Edukator” z siedzibą w 18-400 Łomża,           

ul. Wojska Polskiego 29A oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,  
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 Al. Jana Pawła II 13 (administratora danych) w celach związanych wyłącznie z realizacją projektu „Systematyczna rehabilitacja 

i wsparcie rozwoju drogą ku samodzielności” zgodnie z zapisami „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji  

 

 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

Zostałam/em poinformowana/ny o prawie dostępu do treści danych moich i mojego dziecka oraz ich poprawienia, aktualizacji, 

uzupełniania i usuwania. 

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

(Data i podpis Beneficjenta ostatecznego przedstawiciela  ustawowego Beneficjenta ostatecznego zadania) 

             Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w tym danych wrażliwych, 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji niniejszego projektu Odbiorcami danych są wyłącznie Stowarzyszenie 

Edukator w Łomży  i PFRON t.j. instytucje zaangażowane   w realizację i nadzór nad wdrażaniem projektu realizowanego 

 w ramach zadań zleconych PFRON. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO Jestem świadoma/y prawa do wglądu 

w dane osobowe moje  i mojego dziecka, możliwości ich poprawiania i dobrowolności ich podawania. 

        ………………………………………………………………. 
Data i własnoręczny, czytelny  podpis 

Klauzula informacyjna  „EDUKATORA” : 

        Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym 

i Niepełnosprawnym ,, EDUKATOR z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo 

dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo  do ich poprawienia. Może Pani/Pan skontaktować się z nami przez 

e-mail: biuro@sosedukator.pl.  
1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować  w sprawach związanych z posługiwaniem 

się przez nas danymi osobowymi, które nam Pani/Pan  

udostępnia oraz korzystania z praw, które w związku  z tym Pani/Pan posiada. Z inspektorem może się Pani/Pan kontaktować przez e-mail: 
iod@sosedukator.pl. 

2. Będziemy posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi w celu wykonania łączącej nas umowy. Mając to na uwadze, będziemy posługiwać się 

Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie statutu Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży (art. 6 ust. 1 lit b RODO), oraz na podstawie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO) jakim jest wypełnienie obowiązków  wynikających z podpisanej umowy.  Podczas 

wypełniania obowiązków wynikających z umowy zastrzegamy sobie prawo  do utrwalania wizerunku Pani/Pana dziecka poprzez wykonywanie   

fotografii   przeprowadzanych zajęć, a także dokonywać nagrań  audiowizualnych. Zgromadzone w ten sposób Państwa dane będziemy 
przetwarzać wyłącznie na potrzeby późniejszego sprawozdania z przebiegu pracy w materiałach informacyjnych.  

 3. W związku z tym, że posługujemy się danymi osobowymi ma Pani/Pan prawo do :  

    1) dostępu do swoich danych osobowych,  
    2) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

    3)  wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się  

Pani/ Pana danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  
    4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w strukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu  

administratorowi danych lub zażądać, aby Biuro Stowarzyszenia „Edukator”  w Łomży przesłało Pani/Pana dane do innego administratora . 
Jednakże Biuro Stowarzyszenia „Edukator”  w Łomży zrealizuje to żądanie tylko wówczas, jeśli takie przesłanie będzie możliwe technicznie, 

    5) przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych,  t. j. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli ,,Edukatora”  

 

……………………………………….. 

Data i własnoręczny, czytelny  podpis 

Klauzula Informacyjna PFRON 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO. Skrót RODO odnosi się on do 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). My także będziemy się nim 

posługiwać w dalszej części tej informacji.  
Podstawowym celem wprowadzenia RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych. Zmiana przepisów sprawiły , że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych  na terenie UE są jednolite.  

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z siedzibą w Warszawie, 
adres:al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.  

Inspektor danych w PFRON , to osoba, z którą możesz się skontaktować   w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z Twoich praw związanych   z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: iod@pfron.org.pl 
lub listownie na adres   al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń 

krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których 
wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy : aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają  z ustawy i dotyczą m.in.: 

1. Zwiększenia zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Rehabilitacja Zawodowa), poprzez: 

o wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do wynagrodzenia; 

o wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników; 

o wsparcie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez inne działania w ramach rehabilitacji zawodowej; 

o zwiększenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym; 
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o aktywizowanie instytucji samorządowych w rozwijaniu rynku pracy osób niepełnosprawnych 

o gromadzenie środków na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez wpłaty 

obowiązkowe. 

o Systemowego wsparcia rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (Rehabilitacja Społeczna), poprzez: 

o wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez programy Rady Nadzorczej; 

o wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez Zadania Zlecane; 

o wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez JST (algorytm); 

o udzielanie wsparcia osób niepełnosprawnych, dotychczas będących poza systemem rehabilitacji społecznej; 

o wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych; 

o doskonalenie systemu informacji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych/ pracodawców / opiekunów. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy oraz art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 
z późn. zm.), przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi informacyjnej klientów Funduszu w zakresie podanym przez Wnioskodawcę.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  Masz prawo: 

 dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

 do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

 do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

 do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu; 

 do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania. 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć: 

 osobiście w Biurze PFRON oraz każdym Oddziale,. elektronicznie na adres mailowy: iod@pfron.org.pl;  listownie na adres: Biura 
PFRON oraz Oddziałów. Adresy Oddziałów, znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl  , https://www.pfron.org.pl/kontakt/) 

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować 

(imię, nazwisko, PESEL czy Nr PFRON). W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje CI prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r.  do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).  

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli PFRON 

 
 

        ……………………………………………………………. 

Data i własnoręczny, czytelny  podpis 
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