
 
 
Zadanie  „Krok naprzód” - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze 
funkcjonalnym i interdyscyplinarnym” realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

 
   

 

Realizator zadania:  

 

Załącznik nr 3 

 
Dane osobowe przekazane przez beneficjentów ostatecznych zadania, realizowanego  w ramach art. 36 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.), do Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze 
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”, 91 - 104 Łódź, ul. Plantowa 7,  
 oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 
Pawła II 13 (administratora danych) będę przetwarzane w celu realizacji „Zasad zlecania przez PFRON zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym”. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy beneficjent ostateczny zadania posiada prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału 
w zadaniu realizowanym zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Beneficjenta ostatecznego zadania) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres Beneficjenta ostatecznego zadania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej 
Więcej” 91 - 104 Łódź, ul. Plantowa 7, oraz przez PFRON z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 
(administrator danych) w celach związanych z realizacją „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis Beneficjenta ostatecznego zadania 

 
 
*w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
Rodzica/Opiekuna Prawnego 
 


