
Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Senior+ w Lubsku
Data złożenia dokumentów
w Klubie Senior+ w Lubsku

…………………………………….
(wypełnia kadra Klubu)

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Lubsku

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ............................................................................
deklaruję uczestnictwo w Klubie Senior+ w Lubsku działającym w strukturze Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

Lubsko, dnia .............................. …………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

I - Dane Uczestnika / Uczestniczki Klubu Senior + w Lubsku
1. Imię i nazwisko: 2. Płeć:

3. Data urodzenia: 4. PESEL:

5. Adres zamieszkania:

6. Nr telefonu kontaktowego: 7. Adres poczty elektronicznej

8. Wykształcenie (właściwe podkreślić):

- podstawowe/gimnazjalne - zawodowe - średnie/policealne - wyższe

9. Niepełnosprawność (właściwe podkreślić):

- TAK - NIE

10. Podstawowe źródło utrzymania (właściwe podkreślić):

- emerytura/renta - świadczenia pomocy społecznej - inne - brak

Dane wymienione w punktach od 1 do 5 weryfikowane są w trakcie przyjmowania niniejszej
Deklaracji na podstawie dokumentu tożsamości osoby składającej Deklarację.

W sytuacji udziału w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych zobowiązuję się
przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tych
zajęciach.

………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)
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II - Informacje istotne dla organizacji wsparcia w ramach Klubu Senior+ w Lubsku:

1) deklaruję udział w następujących zajęciach Klubu Senior+ w Lubsku:_

2) jestem zainteresowany / zainteresowana również udziałem w następujących formach
aktywności (rodzaj, forma zajęć) w ramach Klubu Senior+ w Lubsku, jeżeli będą one
realizowane_

……………………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)

Pan / Pani

………………………………………………………………………………………………

jest uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Lubsku od dnia......................................

……………………………………….

(data i czytelny podpis koordynatora)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Klubu Senior+ w Lubsku

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Lubsku

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ...................................................................

zamieszkała/y.......................................................................................................

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Klubu Senior+ w Lubsku i zobowiązuję
się do przestrzegania jego postanowień.
Jestem świadomy/a, że naruszenie przeze mnie postanowień regulaminu, w tym szczególnie
zawartych w Dziale II, może spowodować zakończenie mojego uczestnictwa w Klubie.

……………………………………….. …………………………………………
(data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Klubu Senior+ w Lubsku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)..........................................................................

zamieszkała/y..................................................................................................................

wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie wymienionym w Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+ w Lubsku, uzyskanych
przez Administratora danych osobowych, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubsku, z siedzibą ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko w celu:
• rekrutacji uczestników Klubu Senior+ w Lubsku,
• organizacji wsparcia dla uczestników Klubu Senior+ w Lubsku.

Jestem świadoma/my, że:
• mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania jak również wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje uczestnictwo w Klubie
Senior+.

……………………………………….. …………………………………………
(data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Cofam zgodę na przetwarzanie danych

……………………………………………
Data i własnoręczny podpis

* podstawa prawna:
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.,
określanego terminem RODO
• ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Klubu Senior+ w Lubsku

Wizerunek uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+ w Lubsku
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości:
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku zastrzega sobie prawo

utrwalania wizerunku uczestników i uczestniczek Klubu Senior+ w Lubsku oraz osób im
towarzyszących w działaniach realizowanych w Klubie.

2. Utrwalanie wizerunku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku
następuje w formie zdjęć i zapisów audio-wizualnych w celu dokumentowania
działalności Klubu oraz na potrzeby informacji o Klubie i promocji Klubu oraz Programu
Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020.

3. Wizerunek uczestników i uczestniczek Klubu oraz osób im towarzyszących może zostać
wykorzystany - za zgoda tych osób - w materiałach promocyjnych i informacyjnych
powstałych w trakcie działalności Klubu. Materiały te mogą być zamieszczane przez
Urząd Miejski w Lubsku:
• w serwisie internetowym Miejsko-Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Lubsku

oraz Gminie Lubsko,
• w wydawnictwach i w prezentacjach multimedialnych Miejsko-Gminnego Ośrodeka

Pomocy Społecznej i Gminy Lubsko dotyczących działalności na rzecz seniorów,
• na wystawach fotograficznych prezentujących działalność uczestników Klubu,
• w publikacjach i serwisach osób trzecich - wyłącznie w celu ilustrowania informacji
o działalności Klubu Senior+ w Lubsku, a wykorzystywanie ich w innym kontekście jest

niezgodne z prawem.
4. Zgodnie z umową na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na

lata 2015-2020, Gmina Lubsko może udostępnić wszystkie materiały informacyjno -
promocyjne dotyczące działalności Klubu Wojewodzie Lubuskiemu.

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku nie przekazuje, nie sprzedaje i
nie użycza innym osobom lub podmiotom utrwalonego wizerunku uczestników i
uczestniczek Klubu oraz osób towarzyszących im w działaniach Klubu.

6. Uczestnikom i uczestniczkom Klubu oraz osobom im towarzyszącym, których wizerunek
został utrwalony i rozpowszechniony w trakcie działalności Klubu, nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Lubsko, dnia .............................. …………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

PODSTAWA PRAWNA:
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2018r. poz. 1231, z późn. zm.)
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Klubu Senior+ w Lubsku

_pieczęć placówki medycznej_

Zaświadczenie lekarskie*

Zaświadcza się o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa

Pana / Pani.........................................................................................................

zamieszkałego / zamieszkałej ....................................................................................

w zajęciach ruchowych (kinezyterapii) i sportowo - rekreacyjnych prowadzonych w Klubie
Senior+ w Lubsku.

Lubsko, dnia...................... …………………………………………
(podpis i pieczęć lekarza)

* Wymóg przedłożenia niniejszego zaświadczenia w Klubie Senior+ w Lubsku wynika z
przepisów Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 (M.P. z 2016r.
poz. 1254)
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Klubu Senior+ w Lubsku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika / uczestniczki
Klubu Senior+ w Lubsku

Ja, niże podpisana/y (imię i nazwisko) …………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………..
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej ( ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko);
2. W sprawach dotyczących danych osobowych mogę kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: aszudrawska@mgops.lubsko.pl
3. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji uczestników

Klubu Senior+ w Lubsku oraz w celu organizacji wsparcia uczestnikom Klubu
Senior+ w Lubsku.

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celów, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi Administratora.

5. Moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie
dobrowolnie zgody w oparciu o przepisy art. 6 ust.1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit. A
RODO.

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………….. …………………………………………
(data i czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* podstawa prawna:
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., określanego terminem RODO
• ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)
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