
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego 
sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi 
chorobami.” POWR.04.03.00-00-0130/18 

Załącznik nr 6 do Formularza Zgłoszeniowego 

Oświadczenie osoby wskazanej przez Uczestnika Projektu pn.:  

„Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług 

publicznych opieki nad osobami starszymi” 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach związanym z nawiązaniem kontaktu przez QS Zurich Sp. z o. o. 

 
 

                 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

przez ………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko uczestnika Projektu) 

przez QS Zurich Sp. z o. o. w celach związanych z nawiązaniem ze mną kontaktu przez QS Zurich Sp. z 

o. o. w związku z realizacją umowy świadczenia usług teleopieki na rzecz uczestnika Projektu i jego 

udziału w projekcie pn.: „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu 

świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi”. 

 
…………………………       ………………………………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zostałam-/-em poinformowany, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych zbieranych w celach związanych z nawiązaniem 
ze mną kontaktu przez QS Zurich Sp. z o. o. w związku z realizacją umowy świadczenia usług 
teleopieki na rzecz uczestnika Projektu i jego udziału w Projekcie pn.: . „Adaptacja platformy 
KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad 
osobami starszymi” jest QS Zurich Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. 
Słupskiej 6a. 

2) W związku z wyrażoną przeze mnie zgodą będą przetwarzane następujące dane: moje imię i 
nazwisko, adres do kontaktu oraz telefon. 

3) Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, 
prawo do przenoszenia danych. 

4) Przysługuje mi ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy uznam, że moje prawa związane z 
przetwarzaniem moich danych osobowych, zostały naruszone. 

5) Dysponuję również prawem cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych w dowolnym 
momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) Wyrażenie przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych w celach określonych 
niniejszym dokumentem jest dobrowolne. 

 
…………………………       ………………………………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
 


