
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
Nr 12/2020 z dnia 03.12.2020 r.  

Kierownika GOPS Wietrzychowice 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 

dla osób w wieku 60+ ubiegających się o uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora w              

Jadownikach Mokrych  

 

 

DANE OGÓLNE 

Imię i Nazwisko 

……………………………………………...……. 

Data urodzenia 

……………………………………………...……. 

PESEL 

……………………………………………...……. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………...……. 

Telefon kontaktowy 

……………………………………………...……. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Jestem osobą nieaktywną zawodowo (właściwe zaznaczyć - „X”) 
□ TAK 
□ NIE 

Charakter gospodarstwa domowego (właściwe zaznaczyć - „X”) 
□ OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA 
□ OSOBA W RODZINIE 

Jestem zainteresowana/y formą uczestnictwa w Klubie Seniora (właściwe zaznaczyć - „X”) 
FORMA STAŁA (uczestnik korzysta pełnego zakresu świadczeń  Klubu Seniora) 
□ TAK 
□          NIE 



 

…………………………………………………………………………………………………... 
* Inne ważne informacje przydatne w funkcjonowaniu w Klubie Seniora 
 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wykształcenie  ………………………………………………………………………………. 
 
Doświadczenie zawodowe………………………………………………………………... 
 
Zainteresowania ………………………………………………………………………….. 
 
Umiejętności  …………………………………………………………………………….. 
 

Oczekiwania ……………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do kontaktów w razie nagłych sytuacji: 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………… 

 

stopień pokrewieństwa …………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy  ……………………………………………... 

Posiadane, nabyte kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne z uwagi na rodzaj 

realizowanych zajęć pobytowych (mile widziane) 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zajęciach Klubu              
Seniora w Gminie Wietrzychowice, i oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań           
zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach oraz, że uczestniczę w nim          
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 
 
……………………….                     ……………………………………... 
             (data)                                                 (czytelny podpis) 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem          

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), publ. Dz.Urz. UE. L Nr 119, s.1 informujemy, że             

Administratorem Państwa danych osobowych na czas rekrutacji i uczestnictwa w Klubie           

Seniora jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Wietrzychowicach. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 
- żądania dostępu do danych osobowych, 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu, 
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem -              
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej          
cofnięciem, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
 
Zapoznałem/am się z powyższą informacją. 
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym  i faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu          
rekrutacyjnym, gromadzonych w związku z rekrutacją do Klubu Seniora realizowanym          
zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz.1781) o ochronie danych                
osobowych. 
• Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku w mediach, zarejestrowanego podczas           
uczestnictwa w Klubie Seniora celem promocji. 
 
………………………...                     ………………………………… 
             (data)                                                 (czytelny podpis) 


