
  

 

Nazwa zadania: „Wsparcie osób niesamodzielnych w subregionie jeleniogórskim”. 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY - DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Dane osobowe rodzica/opiekuna lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością: 

Imię (imiona)  

 

Nazwisko  

Powiat   

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku    

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail  

     

 Wywiad dotyczący potrzeb/problemów rodziny - DIAGNOZA: 

             Jestem: 

 

□ rodzicem/opiekunem wychowującym dziecko z 

niepełnosprawnością (imię, nazwisko i data urodzenia dziecka + 

kopia orzeczenia) 

□ osobą z niepełnosprawnością (zał. kopię orzeczenia) 

Jestem zainteresowana/ny 
wsparciem w zakresie  
(można zaznaczyć więcej niż 
jedną opcję) 

 

□ Konsultacje z psychologiem / psychoterapeutą 

□ Konsultacje z rehabilitantem / fizjoterapeutą 

□ Konsultacje z logopedą  

□ Doradztwo społeczno-prawne  

□ w zakresie opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych, a także 

obsługi urządzeń medycznych 

□ inny, jaki ………………………………….. 

Informacje dodatkowe 
dot. sytuacji rodziny:  

 
 
 

 



  

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących stanu zdrowia w celu 

udzielenia wsparcia dla rodzin w ramach zadania „Wsparcie osób niesamodzielnych w subregionie jeleniogórskim” 

finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego i PFRON. 

 

………………………………………………… 

data i czytelny podpis 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000287982, Jedności Narodowej 47/47a/49a, 

50-260 Wrocław 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu udzielenia wsparcia dla 

rodzin w ramach zadania „Wsparcie osób niesamodzielnych w subregionie jeleniogórskim”  

finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego i PFRON. 

3. Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu 

udzielenia wsparcia dla rodzin w ramach zadania „Wsparcie osób niesamodzielnych w subregionie 

jeleniogórskim” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego i PFRON. Osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. od 

31.12.2021r.  

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

przenoszenia danych, z zastrzeżeniem p. 5. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na 

adres: fundacja@hospicjum.wroc.pl  

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w projekcie.  

 

 

Data wpływu formularza: 

 

 

Podpis oby przyjmującej formularz : 

 


