
ZGODY NA uczestnictwo w projekcie, PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH i wizerunku PRZEZ CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ 

1. Ja, niżej podpisany, (podać w tym miejscu imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………………………………… po 

zapoznaniu się z regulaminem warsztatów wyrażam zgodę , na uczestnictwo w projekcie 

"Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych 2020 - zdrowie, dieta, ekonomia" mojego 

syna/córki: 

Imię i nazwisko podopiecznego:…........................................ ………………………………. 

                                                                                                                                                            

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego, przez 

Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, jak również 

placówkę: Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą ul. Kard. Stef 

Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń, w zakresie danych podanych w karcie zgłoszeniowej 

i innych niezbędnych dokumentach związanych z rekrutacją i uczestnictwem 

w projekcie "Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych 2020 - 

zdrowie, dieta, ekonomia". Jestem świadomy/a, że wyrażenie zgody jest 

dobrowolne lecz odmowa skutkuje brakiem możliwości  uczestnictwa w projekcie. 

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez 

wysłanie wiadomości zawierającej rezygnację na adres e-mail: 

cpielegnacji@poczta.onet.pl Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed 

jej wycofaniem. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie tych danych do PFRON 

w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu oraz do celów 

sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON. 

 

Data: …..................................         …................................................................. 

                                                                          (podpis opiekuna prawnego) 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  

Tekst pierwotny Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z dnia 4.05.2016 r. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, jak również przekazanie do PFRON, w tym 

rozpowszechnianie wizerunku mojego podopiecznego przez Caritas Diecezji 

Toruńskiej z siedzibą ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, jak również placówkę 

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą ul. Kard. Stef 

Wyszyńskiego 7/9, 87-100 Toruń, utrwalonego w trakcie trwania projektu : 

"Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych 2020 - zdrowie, 
dieta, ekonomia". 

Wizerunek zostanie nieodpłatnie zamieszczony na stronie www.cp-caritas.pl oraz w serwisach 

społecznościowych  (firmowy Facebook itp) w celu promocji Caritas oraz przekazany do 

PFRON. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym 

momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości zawierającej rezygnację na adres e-

mail: cpielegnacji@poczta.onet.pl Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

 

Data: …...........................................................      .......................................................... 

                                                                                       (podpis opiekuna prawnego) 


