BIURO PROJEKTU:
Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą
Ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa
telefon: +48 602 586 071
e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl
https://www.fundacja-cukrzyca.pl/kierunek-aktywnosc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł Projektu: „Insulin on Board Cup 2021”

Dane podstawowe UCZESTNIKA PROJEKTU
(prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami)
Nazwisko

Imię (imiona)

PESEL

Wiek (w chwili przystąpienia do projektu)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania
Miejscowość
Kod _
Ulica

_-___

Nr domu/nr lokalu

Województwo

1.

Zdiagnozowana cukrzyca typu 1
 Tak
 Nie

Stopień niepełnosprawności
 Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16-ego roku życia)
 Znaczny
 Umiarkowany
 Lekki
Orzeczenie ważne w terminie od …………….……………do ……………………………
2.

3.

Udział w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021
r.
(UWAGA: nie dotyczy dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych)
 Nie biorę udziału w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON
 Biorę udział w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON
 Brałam/em udział w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(proszę wymienić tytuł projektu, okres realizacji, numer konkursu i cel programowy, Wnioskodawcę)
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Insulin on Board Cup 2021 (zwanym dalej „Projektem”) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (będącego uczestnikiem projektu) oraz szczególnych kategorii
danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 oraz przyjmuję do
wiadomości, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz
Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą (Zleceniobiorca) z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa. Mam prawo
w dowolnym momencie na wycofanie wyrażonej zgody kontaktując się z Administratorem pod wskazanym adresem lub z
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Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@fundacjacukrzyca.pl. Przysługuje mi również prawo do żądania od
Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych moich i mojego
podopiecznego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W razie
uchybień w przetwarzaniu danych osobowych mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2) Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą oraz PFRON prowadzą operacje przetwarzania danych osobowych;
3) w przypadku przetwarzania danych osobowych przez PFRON spełnione są przesłanki wynikające z art. 6 ust.1 lit. b,c i e
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. B, c, g RODO – dlatego nie jest konieczne uzyskanie przez PFRON (jako administratora danych
osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych od Uczestników projektu. PFRON i przetwarzają dane osobowe ww.
osób w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Zleceniobiorcę oraz dla celów sprawozdawczych
i ewaluacyjnych;
4) dane osobowe zostaną przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez
Fundację dla Dzieci z Cukrzycą oraz do celów sprawozdawczych;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Projektu;
6) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a,c Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE)2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE.
7) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
7. Upoważnienie (jeżeli dotyczy)
Upoważniam …………………………………………….……………………………………......(imię i nazwisko, NR PESEL)
do opieki nad moim dzieckiem podczas trwania zawodów sportowych organizowanych przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą,
w ramach Projektu pt. Insulin on Board Cup 2021 oraz wyrażam zgodę na podpisanie w moim imieniu listy obecności osób
biorących udział w Projekcie, która będzie stanowiła potwierdzenie udziału w niniejszym Projekcie oraz dokument
potwierdzający wykorzystanie przysługujących form wsparcia w ramach Projektu.
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w ww. Projekcie, wszystkie wyżej podane
dane są zgodne z prawdą i zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i w pełni akceptuję zapisy w nim
zawarte.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż uczestniczę w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym ze środków
PFRON i
m.st. Warszawa.
Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem moim i mojego
dziecka,
jako uczestnikami Projektu, przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą oraz PFRON bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium,
wyłącznie
w celu informacji i promocji działań związanych z realizacją Projektu.
Oświadczam, że wraz z wzięciem udziału w Projekcie dostarczę aktualne oświadczenie o niepełnosprawności.
Zobowiązuję się do powiadomienia Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą z 7 dniowym wyprzedzeniem o konieczności
zrezygnowania z
udziału w Projekcie
Oświadczenie
Jako uczestnik projektu pt. Insulin on Board Cup 2021 organizowanego przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą, odbywającego
się w dniach 4 – 5 września 2021 r. w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie, zwanego dalej:
„Turniejem”,
zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV2, oświadczam, że udział Uczestnika w Turnieju jest dobrowolny i odbywa się na naszą własną odpowiedzialność i ryzyko.
Oświadczamy, że nie będziemy dochodzić wobec Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/16,
00-031 Warszawa, REGON: 010294620, NIP: 5251580629, zwanej dalej: „Organizatorem”, jakichkolwiek roszczeń
dotyczących ewentualnego zachorowania naszego, Uczestnika lub członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być
związane z uczestnictwem w Turnieju.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującymi w okresie trwania Turnieju wytycznymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz zobowiązujemy się, że Uczestnik będzie ich przestrzegał i będzie podporządkowywał się poleceniom
Organizatora i personelu ośrodka.

……………………………………………………………
(Data, czytelny Podpis Uczestnika Projektu lub Opiekuna Prawnego)
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