Załącznik do Regulamin rekrutacji i pobytu
w Dziennym Domu „Senior+” w Jarosławiu
Jarosław, dnia …………………………..
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………..
Wstępne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Dziennym Domu
Niniejszym
zgłaszam
chęć
uczestnictwa
ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu.

w

Dziennym

Domu

„Senior+”

przy

Podpis: ……………………………………..

Kwestionariusz zgłoszeniowy
PESEL: …………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
1) ukończyłam/nie ukończyłam* 60 rok życia,
2) jestem/nie jestem* osobą nieaktywną zawodowo,
3) zamieszkuję/nie zamieszkuję* na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
4) jestem/nie jestem* osobą samotną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
5) nie korzystam ze wsparcia z pomocy społecznej/ korzystam z następujących form wsparcia
z pomocy społecznej*:……………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
6) osiągam dochód miesięczny w wysokości …………………………… zł (dochód z miesiąc
poprzedzającego miesiąc, w którym składane jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Dziennym
Domu),
7) mój obecny stan zdrowia pozwana mi na branie udziału w zajęciach w ramach programu zajęć
Dziennego Domu „Senior+” w Jarosławiu i oświadczam, że nie mam żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w w/w zajęciach oraz że
chcę w nich uczestniczyć dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U.2016.922) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych na czas rekrutacji oraz
skierowania na pobyt dzienny w Dziennym Domu „Senior+” w Jarosławiu jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. J. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do ich treści, ich
uzupełniania i poprawiania, a dane nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom
zewnętrznym. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędna do uczestnictwa.
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z powyższą informacją,
2) oświadczam, że dane zawarte we wstępnym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Dziennym
Domu są zgodne ze stanem faktycznym,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wstępnym
zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Dziennym Domu gromadzonych w związku z rekrutacją oraz
pobytem uczestników w Dziennym Domu realizowanym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych,
4) wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach, zarejestrowanego podczas
pobytu w Dziennym Domu.

data: ………………………………….

czytelny podpis:……………………………………………

