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Załącznik nr 1 do Regulaminu                                                                         

 

Formularz zgłoszeniowy  

do udziału w projekcie ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, 

Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’.  

 

1. Imię i nazwisko kandydata……………………………………………… 

2. Wiek kandydata………………………………………………………………. 

 

3. Czy występuje niepełnosprawność: 

 

a) tak                            b) nie 

jeśli występuje proszę zaznaczyć stopień znaczny, umiarkowany albo lekki lub wpisać poniżej inny analogiczny 

wynikający z decyzji wydanej przez właściwy organ 

a) znaczny  

b) umiarkowany  

c) lekki  

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

 

4. Adres  zamieszkania kandydata 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Deklarowany stopień niesamodzielności (w skali od 0 – 10, przy czym im wyższa ocena tym wyższy stopień 

niesamodzielności) oraz krótkie uzasadnienie 

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

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

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

 

6. Czy korzysta lub korzystał/a Pan/Pani z usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych przez OPS? Jeśli 

tak to w jakim wymiarze i kiedy zakończono korzystanie ze wsparcia? 

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

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

 

 

7. Z jakiego rodzaju usług chciałby/-aby Pan/i skorzystać (można wybrać wszystkie typy usług) 

 

a) usługi opiekuńcze  

- jeśli wybrano tę usługę proszę określić w przybliżeniu ile godzin usług opiekuńczych chciałby/-aby Pan/-i 

otrzymać? 

 do 5 godzin tygodniowo 

 5-10 godzin tygodniowo 

 10-15 godzin tygodniowo 

 powyżej 15 godzin tygodniowo 

 

b) usługi asystenckie 

- jeśli wybrano tę usługę proszę określić w przybliżeniu ile godzin usług asystenckich chciałby/-aby Pan/-i 

otrzymać? 

 do 5 godzin tygodniowo 

 5-10 godzin tygodniowo 

 10-15 godzin tygodniowo 

 powyżej 15 godzin tygodniowo 

 

c) udział w zajęciach klubu seniora 

 

8. Czy kandydat prowadzi gospodarstwo  

          jednoosobowe 

 wieloosobowe 

 

9. Średni dochód na osobę w rodzinie mieści się w przedziale: 

 

   do 1052 zł 

 

   do 1400 zł 

 

   do 1800 zł 

                 do 2100 zł 

                 powyżej 2100 zł 

                                                                                  OŚWIADCZNIE 
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Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest: fundacja Internationaler Bund Polska, 

ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków, NIP: 676-22-90-123, KRS: 0000231494 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na pozyskiwanie, przetwarzanie,  przechowywanie, przekazywanie oraz 

administrowanie przez Administratora moich danych osobowych w celu: 

- realizacji projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, 

Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’ w tym prowadzenia rekrutacji. 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz po jego 

zakończeniu w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na czas zgodny z 

obowiązującymi przepisami.  

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz zwrócić się o ich usunięcie (zapomnienie). Jestem świadomy/a, 

iż procedura zapomnienia jest zgodna z Regulaminem przetwarzania danych osobowych fundacji Internationaler Bund 

Polska. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w fundacji Internationaler Bund Polska – 

Bartlomiej.Szymczyk@ib.de. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie 
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