
Projekt „Centrum Usług Społecznych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym”
 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  (Europejski Fundusz Społeczny)

   ZASADY/DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
w

KLUBIE SENIORA
 Centrum Usług Społecznych

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Dane uczestnika/uczestniczki: 

Nazwisko: Imię: Płeć: □ kobieta
□ mężczyzna

Telefon: e-mail:

Data urodzenia: Wiek: PESEL:  

Adres zamieszkania 
lub pobytu:

Obszar zamieszkania 
lub pobytu:

□ Śródmieście,       □ Ksawera,    □ Warpie,    □ Łagisza,    □ Koszelew,    □ Grodziec,

□ inny (jaki) ………………………………………………………………..

Wykształcenie:

Kontakt do opiekuna/ 
najbliższej rodziny

Imię i nazwisko

……………………………………..
……………………………………..

Telefon

………………………………………………………………

§ 1
Deklaracja uczestnictwa

Deklaruję dobrowolną chęć uczestnictwa w formach wsparcia oferowanych w ramach Klubu Seniora w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma,  iż  uczestnictwo w KS jest również uczestnictwem
w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie
lokalnym” który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

§ 2 
 Prawa uczestnika/uczestniczki

Uczestnicy Klubu Seniora mają prawo do:
1. Zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych i turystycznych,
2. Brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
3. Inicjowania nowych form działań programowych,
4. Powoływania Rady Klubu Seniora,
5. Inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
6. Współpraca z koordynatorem przy organizacji wyjazdów, 
7. Zgłaszanie do koordynatora wniosków w sprawach doboru tematów prowadzonych zajęć, 
8. Zgłaszania uwag i wniosków.
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                § 3 
Zobowiązania uczestnika/uczestniczki

Zobowiązuję się do:
1. Sumiennego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach  znajdujących  się  w  ofercie  Klubu  Seniora,

ze szczególnym uwzględnieniem aktywności na zajęciach wybranych przez Uczestnika/Uczestniczkę jako
swoich priorytetowych.

2. Wywiązywania się z postanowień Regulaminu KS w CUS.  
3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego (np.: kultura osobista, poszanowanie dla drugiej osoby, 

zasady higieny, udział w zajęciach w stanie trzeźwym).
4. Poszanowania godności osobistej i prywatności oraz podmiotowego traktowania.
5. Zachowania poufności  w zakresie informacji  pozyskanych w wyniku uczestnictwa w CUS dotyczących

innych uczestników
6. Przestrzegania uwag i wskazówek prowadzącego spotkania.
7. Dbania o estetykę i czystość w pomieszczeniach oraz ich wyposażenia.
8. Potwierdzenia podpisem na liście każdego dnia obecności.
9. Usprawiedliwiania  nieobecności  –  w  przypadku  dłuższej  nieobecności  i  braku  kontaktu

z  Uczestnikiem/Uczestniczką  Koordynator  KS/Kierownik  CUS  lub  Realizator  ma  prawo  do  skreślenia
Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników CUS.

10. W razie planowanej  nieobecności  uczestnik  powinien powiadomić niezwłocznie Koordynatora KS lub
Kierownika Centrum Usług Społecznych.

11. Udostępnienia danych niezbędnych do realizacji i ewaluacji działań CUS
12. Niezwłocznego  informowania  Koordynatora  KS/Kierownika  Centrum  Usług  Społecznych  o  zaistniałej

zmianie danych osobowych oraz innych danych mogących mieć wpływ na realizację zadań CUS   
13. Wypełniania ankiet, testów i udzielania informacji.
14. Udziału  w  badaniach  ewaluacyjnych  prowadzonych  po  zakończeniu  projektu  przez  upoważnione

instytucje.
15. Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku konieczności rezygnacji z zajęć wraz z podaniem przyczyn

rezygnacji.
16. Uczestnik/Uczestniczka  może  zostać  wykreślony/a  z  listy  uczestników  CUS  w  przypadku  naruszenia

postanowień Regulaminu lub naruszenia powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

§ 4 
Oświadczenia uczestnika/uczestniczki

1. Oświadczam, że:
- mam ukończone 60 lat,
- jestem osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, 
- zamieszkuję na obszarze miasta Będzina,
- jestem osobą niesamodzielną i/lub
- jestem osobą niepełnosprawną i/lub
- korzystam z pomocy MOPS i/lub,
- jestem w innej niekorzystnej sytuacji, którą własnym staraniem nie jestem w stanie samodzielnie przezwyciężyć.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i zasadami uczestnictwa w Klubie Seniora Centrum Usług
Społecznych  oraz akceptuję warunki udziału w projekcie.
3. Oświadczam,  że  zostałem/am  poinformowany,  iż  uczestnictwo  w  DDP  jest  jednoczesnym  uczestnictwem
w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie
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lokalnym”  jest  współfinansowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
4.  Stosownie  do  treści  ustawy  z  dnia  10.05.2018r.  (poz.  1000)  o  ochronie  danych  osobowych
oraz art 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości w związku z korzystaniem ze wsparcia w Centrum
Usług Społecznych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
(1) Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Będzin jako Beneficjant projektu oraz  MOPS jako

realizator;
(2) Dane  osobowe  są  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  obowiązków związanych  z  realizacją  zadań

wynikających
z funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.

(3) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych)
jest Damian Pałetko (kontakt do inspektora: 32 296 21 38).

(4) Podanie danych przez uczestnika/uczestniczkę projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa  
w  projekcie.  Odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  udzielenia  wsparcia  
w ramach projektu;

(5) Podstawą  prawną  przetwarzania  moich  danych  osobowych  jest  obowiązek  prawny  ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 –
dalej: RODO), wynikający z:

- art.  125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiające  przepisy  ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenie  Rady  (WE)
nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;

- art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

(6) Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Beneficjentowi  realizującemu  projekt
Miasto Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin – Beneficjent oraz Miejski Ośrode4k Pomocy Społecznej
w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - Realizator/ 

(7) Moje  dane  osobowe  mogą  być  ujawnione  osobom  fizycznym  lub  prawnym,  upoważnionym  przez
administratora  lub  Beneficjenta,  w  związku  z  realizacją  celów  o  których  mowa  w  pkt.  3,  podmiotom
upoważnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  lub  inne
działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -
2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta,
operatorowi  pocztowemu  lub  kurierowi  (w  przypadku  korespondencji  papierowej),  stronom  i  innym
uczestnikom postępowań administracyjnych.
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5.  Oświadczam,  że  dane  osobowe  oraz  pozostałe  informacje  podane  przeze  mnie  w  związku  z  udziałem
w  Centrum  Usług  Społecznych odpowiadają  stanowi  faktycznemu  i  są  prawdziwe.  Oświadczam,  że  mam
świadomość odpowiedzialności prawnej jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.

§ 5
Postanowienia końcowe

1.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  w  przypadku  nieprzestrzegania  niniejszych  Zasad  orz  zasad  wynikających
z Regulaminu CUS, nie będę mógł/mogła korzystać ze wsparcia KS w CUS.
2. Szczególnie rażące nieprzestrzeganie obowiązków przez uczestników może skutkować pozbawieniem prawa
korzystania z Klubu Seniora na wniosek Koordynatora KS lub  Kierownika CUS.
3. Rezygnacja z CUS następuje na pisemny wniosek.

Będzin, dn.
…................…………………………………….....................…   …................……………………………………........................

        Data       Podpis uczestnika/uczestniczki


