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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
PN. AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA 

 
Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny 

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 
Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu 

pn. AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU 

DANE PERSONALNE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia (miasto 

i województwo) 
 

Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

Seria i nr dowodu osobistego:  

Dowód wydany przez:  

PESEL            
 

Wykształcenie 

 brak 

 podstawowe (poziom ISCED 1) 

 gimnazjalne (poziom ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3) 

 policealne (poziom ISCED 4) 

 wyższe (poziom ISCED 5-8) 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  
Kod 

pocztowy: 
 

Gmina:  Powiat:  
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Województwo:  

Obszar zamieszkania:  miejski   wiejski 

Telefon: Adres e-mail: 

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, jeśli nie, proszę wpisać jw.) 

 

 
II. KRYTERIUM UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Kryterium uczestnictwa 

(obligatoryjne) 

1. Osoba w wieku 60 lat i więcej. 

        TAK                                                          NIE 

2. Osoba zamieszkująca, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. kodeksu cywilnego (Dz.U.2020r. poz. 1740) na terenie Gminy 

Miejskiej Wysokie Mazowieckie 

        TAK                                                           NIE 

3. Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- 

zaznaczyć w odpowiednim miejscu, które przesłanki dotyczą danego 

kandydata: 

□ osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; 

□ osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

□ osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające 

pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej; 

□ osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, 

z późn. zm.); 

□ osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
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oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.); 

□ osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

□ rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 

jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 

z niepełnosprawnością; 

□ osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

□ osoby niesamodzielne*; 

□ osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020; 

□ osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

□ osoby korzystające z PO PŻ. 

* Osoba niesamodzielna, która ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku 

 z niemożnością samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej 

 z podstawowych czynności dnia codziennego. 

Kryterium uczestnictwa 
(punktowe) 

1. Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (tj. wykluczona 

z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z przesłankami 

wskazanymi w punkcie wyżej). 

         TAK                                                           NIE 

2. Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z póź zm.)  

         TAK                                                           NIE 

3. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub 

osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 
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       TAK                                                               NIE 

4. Osoba korzystająca ze wsparcia  Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywieniowa 2014-2020. 

        TAK                                                           NIE 

5. Osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 

(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie 

 z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.2020 

poz.1876). 

         TAK                                                           NIE 

 

 

 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Równocześnie oświadczam, iż jestem świado-
ma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, dotyczącej poświadczania nie-
prawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Niniejszym potwierdzam prawdziwość zamieszczonych danych wła-
snoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
___________________________                   ____________________________ 
                     data                                                                      podpis 
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KLAUZULA INFORACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz              

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem 

zwany dalej MOK, ul. Ludowa 19, NIP: 722-11-66-062 tel. 86 275 2343 

mok.sekretariat@wysokiemazowieckie.pl,www.mok.wysokiemazowieckie.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

mok.sekretariat@wysokiemazowieckie.pl.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ 

JESIENI ŻYCIA  oraz w celu jego promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych MOK oraz na portalach 

społecznościowych, na których MOK posiada konta. Ponadto w zakresie stanowiącym informację 

publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP 

MOK. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do 

Administratora. 

7) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 

zakresie. 

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Projekcie AKTYWNY SENIOR 

W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 

Miejscowość, data ………………………………….………...                    ………………………….…………………………. 

                                                                                                                       Podpis uczestnika Projektu 


