
 

 

 

 

Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w Klubie Senior w Wiercieniu Dużym 

Imię i nazwisko: 
 
 

Adres zamieszkania: 
 
 
 

Adres do korespondencji (o ile jest inny niż 
zamieszkania): 
 

Pesel: 
 
 

Data urodzenia: 
 

Telefon: 
 
 

e-mail: 
 

 

Kryteria formalne: 

1. Kobiety w wieku 60+, mężczyźni w wieku 65 +                                               TAK                             NIE 

2.Zamieszkuję na terenie Gminy Siemiatycze w jednej z podanych  miejscowości: Kłopoty-Bańki, 
Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisławy, Moczydły, Zalesie, Lachówka, Krasewice-Jagiełki, 
Krasewice Czerepy, Krasewice Stare, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki  

                                                                                                                                     TAK                            NIE 

 Kryteria premiujące: 

3. Doświadczyłam/ doświadczyłem  wielokrotnego wykluczenia społecznego          

                                                                                                                                     TAK                            NIE 

4. Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

                                                                                                                                     TAK                            NIE 

5. Jestem osobą, której  dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego, o którym mowa w 
ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.                                             TAK                           NIE 

Proszę o pozostawienie prawidłowej odpowiedzi. 

                   Ja, niżej podpisana/y deklaruję uczestnictwo w Klubie Senior w Wiercieniu Dużym.  
Deklaruję chęć udziału w zajęciach Klubu z poradnictwa w zakresie zdrowia, z zajęć 
komputerowych, z zajęć tanecznych, z  zajęć rehabilitacyjnych, z zajęć  florystycznych, z  zajęć  

plastycznych, z zajęć kulinarnych oraz aktywnego udziału w działaniach i inicjatywach 
organizowanych w ramach Klubu.  

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

Data                                                                                                                           podpis 



 

 

                            Oświadczam, że wyrażam zgodę Gminie Siemiatycze na przetwarzanie moich 
danych osobowych, podanych w formularzu rekrutacyjnym  w celu rekrutacji do  Klubu 
Senior  w Wiercieniu Dużym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak będzie 
skutkować brakiem możliwości udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Senior w 
Wiercieniu Dużym. 

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Siemiatycze z siedzibą 
w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 88, Siemiatycze, 17 – 300, tel. 85 655 28 60. 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez jednostkę danych osobowych 
może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem 
korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod@gminasiemiatycze.pl 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do Klubu Seniora w Wiercieniu 
Dużym.  

 Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się 
pisemnie do Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze 
przetwarzanie danych osobowych. 

 Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres uczestnictwa w Klubie Seniora w 
Wiercieniu Dużym, a następnie jako dokumenty archiwalne. 

 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i 
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, 
które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych 
danych osobowych. 

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane do państw 
trzecich. 

 

 

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

Data                                                                                                                           podpis 


