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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Młode Mamy – Pomagamy! ” 

 
 
Imię i nazwisko……………………………………………………………............................................. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Telefon ……………………………        e-mail  ……………………………………………………… 

 
 

 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki……................................................................................................. 
                                                                               imię i nazwisko dziecka 

                                      .  

pozostającej/ego pod moją opieką w działaniach przewidzianych w projekcie ,,Prowadzenie Klubu 
Zdrowej Mamy i Dziecka 2021”, finansowanego z budżetu Miasta Tarnowa. Jestem 
zainteresowana/-ny udziałem syna/córki w zajęciach (proszę zakreślić odpowiednie kratki): 

 

 Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą, w tym z Terapeutami Bobath 

oraz Integracji Sensorycznej 

 Indywidualne konsultacje z logopedą 

 Zajęcia grupowe integracyjne dla Dzieci z Rodzicem w ramach zajęć 

SensoMaluch/SensoBystrzak 

 

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że zgodnie z założeniami projektu kwalifikuje się do skorzystania z usług 
specjalistycznego wsparcia dla samotnych rodziców wychowujących dzieci w wieku do 
ukończenia pierwszego roku życia, samotnych kobiet w ciąży, nieletnich matek 
wychowujących dzieci w wieku do ukończenia pierwszego roku życia, nieletnich kobiet 
w ciąży, z uwzględnieniem osób będących obywatelami Ukrainy, przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 
2019 poz. 1781) na potrzeby projektu i prowadzonej przez organizację działalności 
statutowej. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na zdjęciach, filmach 
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zrealizowanych podczas trwania projektu.  
3. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu „Młode Mamy – Pomagamy!” 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Osoba wypełniająca deklarację ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, ich 
poprawiania oraz żądania ich usunięcia - zgodnie z Rozporządzeniem 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 ((określane jako "RODO"). 
Administratorem danych jest Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed z siedzibą w Tarnowie, u l. 
Słowackiego 6, 33-100 Tarnów. Wyznaczyliśmy Koordynatora, aby lepiej dbać o 
bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z koordynatorem można się skontaktować 
wysyłając email na adres: biovitamed@gmail.com 
 

Tarnów, ……………………………… 2022 r.              ……………………..…............................ 
                                              data                                                                     podpis uczestnika 
  

 


