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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM” 

 

Dane podstawowe: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Stopień niepełnosprawności 
i data ważności orzeczenia 

 

Dane kontaktowe: 

Adres 

 

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika projektu  

„Pomoc psychologiczna w języku migowym” 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 

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 (Dz. Urz. UE L 119/14  

z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Dane osobowe przekazane przez uczestników projektu pt. „Pomoc psychologiczna w języku 

migowym” do Stowarzyszenia Rozwoju PITAGORAS z siedzibą w Rzeszowie, ul. Św. Rocha 41B/7 oraz 

do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 

Pawła II 13 (dalej PFRON) są przetwarzane jedynie w celu realizacji projektu - w tym realizacji praw  

i obowiązków wynikających z udziału w projekcie oraz udzielania wsparcia uczestnikom projektu; 

monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu, celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych 

realizowanych przez PFRON. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFRON oraz Stowarzyszenie Rozwoju 

PITAGORAS z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Św. Rocha 41B/7, kod pocztowy 35-330 Rzeszów. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit.c RODO) oraz - w zakresie, w jakim 

podanie danych i wyrażenie zgody na ich udostępnienie jest dobrowolne - wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO). 
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4. Dane osobowe uczestników projektu mogą także być udostępniane i przesyłane do Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 13, 00-828 

Warszawa. 

Projekt „Pomoc psychologiczna w języku migowym”, realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju 

PITAGORAS, finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000242/09/D z dnia 30.01.2023. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia 

udziału w zadaniu, a co za tym idzie, brakiem możliwości otrzymania wsparcia. 

6. Udostępnienie danych osobowych, o którym mowa powyżej, jest także wymogiem umowy zawartej 

przez Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS z PFRON. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność 

realizacji umowy o dofinansowanie zadania publicznego, przeprowadzania przez PFRON audytów  

i wizyt monitoringowych, czynności kontrolnych, ewaluacyjnych. 

7. Dane osobowe oraz ewidencja udzielonego wsparcia, która zbierana i udostępniana jest PFRON, 

przechowywane są przez okres trwania umowy podpisanej z PFRON oraz w obowiązkowym okresie 

archiwizacji dokumentacji związanej z tą umową, tj. do dnia zakończenia  realizacji projektu - 

30.06.2023 r. oraz przez dodatkowy okres archiwizacji - 5 lat licząc od początku roku następującego po 

roku zakończenia realizacji projektu, tj. do 31.12.2028 r. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego /organizacji 

międzynarodowej. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia. 

 

Oświadczenie – zgoda uczestnika 

Ja niżej podpisany/-a zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami oraz Regulaminem i Polityką 

prywatności i wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie PFRON moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu, danych zawartych w orzeczeniu  

o niepełnosprawności, „zrzutów ekranu” ze spotkania przez Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, 

niezbędnych do udziału w projekcie „Pomoc psychologiczna w języku migowym”. 

 

 

.……………………………………………..….. 

data i podpis uczestnika projektu 


