
 
 

 

 

................................................................. 
(miejscowość, data)  

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

(imię i nazwisko, adres) 

 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych obejmujących:  

1. Imię,  

2. Nazwisko,  

3. PESEL,  

4. Płeć,  

5. Wiek w chwili przystępowania do projektu,  

6. Wykształcenie,  

7.  Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, Województwo, 

Powiat, Gmina,  

8. Nr telefonu,  

9. Adres e-mail,  

10. Adres strony www, 

11. wykształcenie 

12. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia, 

13. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

14. Osoba z niepełnosprawnościami, 

15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej); 

16. Status osoby na rynku pracy, 

17. Wykonywany zawód,  

18. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia),  

19. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

20. dochód 

21. osoba korzystająca z POPŻ, 

22. osoba korzystająca z pomocy społecznej, 

23. osoba samotnie gospodarująca 

24. formy wsparcia w ramach projektu 

25. informacja o sytuacji zdrowotnej 

26. informacja o sytuacji rodzinnej 

27. informacja o sytuacji mieszkaniowej 

28.  



 
 

przez Administratora, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO – Parafie Rzymsko Katolicką p.w. 

Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Albigowej 844, 37-122 Albigowa, NIP: 8151449475, 

REGON: 040018210 oraz Podkarpacka Fundacje Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Mielcu 

przy ulicy Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, NIP: 8172178432, REGON: 362854457, w celu 

przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji w ramach projektu „ZŁOTY LIŚĆ 

OPIEKI II edycja” nr RPPK.08.03.00-18-0013/20 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

 

................................................................. 
(czytelny podpis Zainteresowanego lub jego 

przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 


