
 

 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 

  Województwa Małopolskiego 
 

    
 

 
 

 

 
Data przyjęcia formularza ….................................. 

(wypełnia Fundacja Deca) 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

PROJEKT „SZOPKA KRAKOWSKA – przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie zabytkowej szopki z 1930r. 

z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie” 

Proszę o wypełnienie drukowanymi literami: 

 

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

 

Adres zamieszkania…………………..…………………………………………………………………………………………….…........ 

 

Rok urodzenia………………………………………Telefon kontaktowy................................................................... 

 

deklaruję udział w projekcie „Szopka Krakowska – przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie zabytkowej 
szopki z 1930r. z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie” realizowanym przez 
Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca polegającym na: 
 

1. uczestnictwie w wycieczce do Muzeum Etnograficznego w Krakowie 

2. uczestnictwie w cyklu warsztatów do wyboru (proszę o zaznaczenie jednego warsztatu): 

warsztat ceramiczny 

warsztat rękodzielniczy 

Warsztaty odbywać się będą w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie  

ul. Babińskiego 29 w terminie lipiec-wrzesień 2022r. Cykl zawiera 10 warsztatów. Wycieczka w 

terminie czerwiec-lipiec 2022r. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

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

 miejscowość, dnia      własnoręczny podpis 
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Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że: 

1. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą  
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  adres e-
mail: iodo@umwm.malopolska.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe: zwykłe dane osobowe pochodzą z Oferty złożonej przez Fundację Pomocy 
Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze kultury  w 2022 roku, 

4. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem Konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z 
wybranymi w ramach Konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji 
zadania), 

5. podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), 

6. konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, 
7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień 
regulują art. 15-18 i art. 21 RODO, 

8. dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, 

9. dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. 
organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, 
11. osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
12. dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie z 

kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i 
urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji projektu. 

 
 

……………………………………………… 
Czytelny podpis 

https://www.google.com/maps/search/ul.+Basztowej+22,+31-156+Kraków?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Województwa+Małopolskiego,+ul. Racławicka+56,+30-017+Kraków?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Województwa+Małopolskiego,+ul. Racławicka+56,+30-017+Kraków?entry=gmail&source=g
mailto:iodo@umwm.malopolska.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej jako: „RODO”, 
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe. 
 
1.Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca, z siedzibą pod 
adresem: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076649, tel.: 12 652 44 67, adres 
e-mail: biuro@fundacjadeca.org, dalej jako: „Fundacja Deca”. 
2.Cele przetwarzania danych osobowych 
Fundacja Deca będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu: 
a) przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu „Szopka Krakowska – przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie 
zabytkowej szopki z 1930r. z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie”, dalej jako: „Projekt”; 
b) przeprowadzenia Projektu; 
c) realizacji prawnych obowiązków ciążących na Fundacji Deca, jako realizatorze Projektu. 
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Fundacja Deca będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy danych osobowych pozyskanych na 
potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników, przeprowadzenia Projektu i realizacji prawnych obowiązków ciążących 
na Fundacji Deca, jako realizatorze Projektu, 
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym prowadzenie ksiąg 
rachunkowych i dokumentacji podatkowej, 
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, 
obrona i dochodzenie roszczeń 
4. Udostępnianie danych osobowych 
Fundacja Deca może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: 
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji Deca w związku z wykonywaniem powierzonego im 
zadania w drodze zawartej umowy, np. kadra dydaktyczna Projektu, 
b) podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 
5. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez fundację Deca przez okres: 
a) prowadzenia rekrutacji uczestników Projektu – dotyczy osób uczestniczących w rekrutacji, lecz niezakwalifikowanych do 
Projektu; 
b) realizacji Projektu – dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 
Po upływie wskazanych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  obowiązujący w Fundacji okres 
przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu wynoszący 10 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia 
roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do 
obrony przed takimi roszczeniami.  
6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania 
w przypadkach określonych w RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru 
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia, co oznacza, że niepodanie Panią/Pana tych danych będzie skutkowało brakiem rozpoznania 
przez Fundację Deca Pani/Pana zgłoszenia do udziału w Projekcie. 
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana 
dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

 


