OŚWIADCZENIE KANDYDATA
do zadania publicznego pn.

„Świadomy konsument”
W związku ze zgłoszeniem się, do zadania publicznego pn. „Świadomy konsument” niniejszym
oświadczam że:
1. Zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa, spełniam kryteria udziału w zadaniu publicznym:
- posiadanie orzeczenia o uszkodzonym słuchu
- wiek powyżej 60l lat,
- zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego
2. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się do:
-

regularnego uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w warsztatach

- wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Fundację Rozwoju
Regionalnego „Viribus Unitis” dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadania
publicznego „ Świadomy konsument” .
3. W związku z przystąpieniem do zadania publicznego pn. „ Świadomy konsument” oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż:
- administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS,
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz; ( podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.);
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania publicznego „Świadomy
konsument””, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach zadania zleconego przez
MPiPS
- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wdrażającym i kontrolującym Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w zajęciach/warsztatach/konsultacjach w ramach zadania publicznego
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż realizacja zadanie publicznego jest
współfinansowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej ze środków otrzymanych w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na lata 204-2020.
7. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, oświadczam, że dane zawarte w Dokumentach rekrutacyjnych są zgodne z prawdą
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Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020

