
                                     
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W RAMACH   PROGRAMU „KORPUS 

WSPARCIA SENIORÓW” NA 2022 R 

 MODUŁ II – OPASKA BEZPIECZEŃSTWA 

 
DANE KANDYDATA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. IMIĘ I NAZWISKO    ………………………………………………………………..….....… 

 
2. ADRES ZAMIESZKANIA  ………………………………………………………………...… 

 

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

3. PESEL   ………………………………………………………………………………….…..… 

4. NUMER TELEFONU  …………………………………………………………………….…. 

5. OŚWIADCZENIA: 

Ja, niżej podpisana/y zgłaszam chęć udziału w Programie Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 r. oraz 

oświadczam, że chcę zostać objęty tzw. opieką na odległość, w tym poprzez wyposażenie mnie                  

w tzw. opaskę bezpieczeństwa. W związku z powyższym oświadczam, że: 

(a) zamieszkuję na terenie Gminy Krościenko Wyżne, pod adresem wskazanym w niniejszym 

formularzu 

(b) ukończyłam/em 65 rok życia. 

(c) oświadczam, że*: 

 jestem osobą mającą problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan 

zdrowia. 

  cierpię na następujące choroby: 

      choroba Alzheimera, 

      demencja,       

      choroby zwyrodnieniowe stawów, 

      miażdżyca,       

      nadciśnienie tętnicze,      

      cukrzyca,       

      osteoporoza,       

       nowotwór,        

  inne …....................................................................................................................... ...................... 

 

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

 

 posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (podać ustalony stopień 

niepełnosprawności) ...........................................................................................................................  

 jestem osobą:       poruszającą się samodzielnie,      poruszającą się przy pomocy sprzętu 

rehabilitacyjnego,           niedowidzącą,            niedosłyszącą. 

 problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na mój stan zdrowia polegają na 

(opisać): 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
  



 

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

 

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

 

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

 prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe. 

 mieszkam z rodziną, która nie jest w stanie zapewnić mi wystarczającego wsparcia.   

 

 zapoznałam/em się z treścią Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 

na terenie Gminy Krościenko Wyżne. 

 przyjmuję do wiadomości, że tzw. opaska bezpieczeństwa będzie stanowić własność 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, a osoby, które zostaną 

zakwalifikowane do Programu otrzymają ją do bezpłatnego używania na czas określony w 

umowie. Nie będą mogły jej przekazywać osobom trzecim, będą zobowiązane do ich używania 

zgodnie z przeznaczeniem. Po zakończeniu okresu, na który opaska zostanie seniorowi 

przekazana senior będzie obowiązany do jej zwrotu w stanie niepogorszonym, niemniej 

odpowiadającym stopniowi zużycia będącemu następstwem jej prawidłowego używania. 

Bardziej szczegółowe warunki wydania tzw. opaski bezpieczeństwa do używania zostaną 

sprecyzowane w przyszłej umowie użyczenia.. 

 podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i równocześnie 
zobowiązuję się w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych poinformować o tym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym. 
 

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej/  

DANE OPIEKUNA FAKTYCZNEGO osoby zgłaszającej seniora (w wypadku gdy 

zgłoszenia Kandydat nie dokonuje osobiście) 
 

1.  Imię i Nazwisko opiekuna ……………………………………………………………..…. 

2.  Numer telefonu ……………………………………………………………………….…..… 

3.  Czy jest opiekunem faktycznym kandydata    TAK/NIE 

4.  Czy jest opiekunem prawnym kandydata TAK/NIE 
 
 

Data przyjęcia zgłoszenia  ………………………………………………………… 

 

Godzina przyjęcia zgłoszenia ……………………………………………………… 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenie …………………………………………………….. 

 

W załączeniu Klauzula Informacyjna. 

 

 

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

podpis kandydata w przypadku złożenia osobistego                            miejscowość i data 

lub opiekuna prawnego 

 

*- zaznacz właściwe

 

 

 

 



 Załącznik do Formularza zgłoszeniowego  w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów 
na rok 2022 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 - Dz. Urz. UE L Nr 119/1) zwane dalej 

rozporządzeniem RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

skontaktować osobiście lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora tj. ul. Południowa 9,                 

38-422 Krościenko Wyżne lub pod adresem e-mail: gopsd@kroscienkowyzne.eu lub telefonicznie                  

tel. 13 4315300. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Ministra Rodziny                          

i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz realizacji uchwalonego przez 

Radę Gminy Krościenko Wyżne Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 r. ne 

terenie Gminy Krościenko Wyżen, w tym rozliczenia otrzymanych środków z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. w związku 

z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na 

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 

wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie                            

i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, w tym do 

wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego wynikających z Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Waparcia Seniora” edycja 2022. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na 

mocy przepisów prawa oraz podmioty realizujące świadczenie w imieniu administratora na 

podstawie umów cywilnoprawnych. Zebrane dane osobowe – w okolicznościach objęcia osoby 

danego typu wsparciem - zostaną przekazane przez Administratora podmiotowi, z którym 

Administrator zawrze umowę na realizację zadania publicznego w przedmiocie tzw. opieki na 

odległość obejmującej w szczególności dostawę tzw. opasek bezpieczeństwa oraz świadczenie 

usługi całodobowego monitoringu osób wyposażonych w/w urządzenia. Zebrane dane osobowe, co 

do zasady mogą zostać ujawnione również pracownikom, podmiotom z Administratorem 

współpracującym przy wykonywaniu umów, a także podmiotom, z usług których Administrator 

korzysta w ramach prowadzonej działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, 

mailto:gopsd@kroscienkowyzne.eu


firm informatycznych dostarczających rozwiązania informatyczne, prowadzącym działalność 

pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie 

umowy, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub Wojewodzie Podkarpackiemu m.in. do celów 

sprawozdawczych czy kontrolnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres  wynikający  z  przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu 

przechowywania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o ile nie stoi to w sprzeczności                        

z przepisami prawa oraz nadrzędnym interesem administratora. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania do programu 

wsparcia osłonowego, w tym rozpatrzenia zgłoszenia o wyposażenie w tzw. opaskę bezpieczeństwa 

oraz objęcie usługą całodobowego monitoringu. Niepodanie wymaganych danych osobowych 

spowoduje brak możliwości realizacji celu do którego dane osobowe miały być przetwarzane, co 

może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany jednak w ramach 

przetwarzania danych nie będą wykorzystywane metody polegające na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie. 

 

Zapoznałam/łem się ………………………………………. 

                         (data i podpis) 


