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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu Social media w NGO 

Nazwa programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 

Operator projektu 
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum 
Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Partnerzy: BARR S.A., 
Gmina Zwierzyniec oraz Polskie Jagody. 

Realizator projektu FUNDACJA POSTSCRIPTUM 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, UWZGLĘDNIAJĄC WSZYSTKIE POLA. 

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NGO) 

Nazwa organizacji 
pozarządowej lub jej 
pieczęć (NGO) 

 

NIP  

REGON  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Telefon kontaktowy  

Podmiot, który reprezentuję posiada status organizacji pozarządowej (NGO) 

(Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w 

celu osiągniecia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i 

stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji 

publicznych i fundacji partii politycznych – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020. 

Poz. 1057)). 

 tak       nie 
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DANE UCZESTNIKA/-CZKI PROJEKTU 

DANE KONTAKTOWE (adres zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego1) 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć ☐ kobieta                ☐ mężczyzna 

PESEL  

Wykształcenie 

 ISCED 0 - niższe niż  podstawowe  (brak formalnego wykształcenia) 

 ISCED 1 - podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 ISCED 2 - gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 
ISCED 3 - ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 
zasadniczej zawodowej) 

 
ISCED 4 - policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 
ISCED 5 - wyższe krótkiego cyklu (kształcenie ukończone na poziomie studiów Nauczycielskie 
Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych) 

 
ISCED 6 - wyższe licencjackie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 
licencjackich) 

 
ISCED 7 - wyższe magisterskie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 
magisterskich) 

 
ISCED 8 - wyższe doktoranckie (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 
doktoranckich) 

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

STATUS 

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

w Mieście Lublin (powiat lubelski grodzki) i/lub w powiecie lubelskim ziemskim. 
 tak       nie 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej (NGO) 

posiadającej siedzibę w Mieście Lublin (powiat lubelski grodzki) i/lub w powiecie 

lubelskim ziemskim, tzn. jestem:  

         osobą zasiadającą w zarządzie NGO;  

         pracownikiem etatowym; 

         pracownikiem tymczasowym; 

         wolontariuszem2 współpracującym z NGO. 

 tak       nie 

 
1 Zgodnie z art.25 Ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w  której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
2 wolontariuszem jest „osoba fizyczna która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”, tj. angażuje się w pracę 
na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych lub administracji publicznej – zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.). 
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OKREŚLENIE MOTYWACJI, POTRZEB I PREDYSPOZYCJI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Motywacja do udziału w szkoleniu 
„Social media w NGO” 

Brak 

 

Znikoma 

 

Mała 

 

Średnia 

 

Wysoka 

 

Bardzo 
duża 
 

Doświadczenie z zakresu korzystania 
z mediów społecznościowych 

Brak 

 

Znikome 

 

Małe 

 

Średnie 

 

Wysokie 

 

Bardzo 
duże 
 

Czy ma Pan/Pani możliwość dojazdu na szkolenie do Lublina?  tak       nie 

ANKIETA POTRZEB/USPRAWNIEŃ 

Proszę określić potrzeby/specjalne wymagania związane z udziałem w projekcie: 

   w zakresie materiałów szkoleniowych, jakie? ................................................................................ 

   w zakresie sali szkoleniowej, jakie? ................................................................................................ 

   w zakresie cateringu, jakie? ............................................................................................................ 

   inne, jakie? ..................................................................................................................................... 

Proszę określić bariery/trudności związane z udziałem w projekcie: 

   w zakresie materiałów szkoleniowych, jakie? …............................................................................... 

   w zakresie sali szkoleniowej, jakie? .................................................................................................. 

   inne, jakie? ....................................................................................................................................... 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

1. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Social media w NGO”, 

sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi 

Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Partnerzy: BARR S.A., Gmina 

Zwierzyniec oraz Polskie Jagody, realizowanego przez FUNDACJĘ POSTSCRIPTUM (realizatora 

projektu) i wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail). 

3. Zobowiązuję się do poinformowania o zmianach danych osobowych, w tym w szczególności 

danych kontaktowych, przez cały okres trwania projektu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji projektu „Social media w NGO”, bez 

konieczności ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, 

obróbkę i powielanie zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium (np. Internet, prasa, 

publikacje reklamowe) w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych w projekcie. 

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć i filmów nie stanowi naruszenia moich dóbr 

osobistych. 

5. Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w 

tym do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie 

(m.in. listy obecności), potwierdzenie odbioru materiałów edukacyjnych i szkoleniowych oraz 

cateringu.  
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6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale 

odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu.  

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy  

uczestnik/-czka projektu, będący osobą fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do 

wiadomości informacji o ochronie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). W przypadku uczestnika/-czki projektu nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny. 

8. W trakcie realizacji szkolenia „Social media dla NGO" deklaruję 100% obecności na zajęciach. 

9. Zostałem/-am poinformowany/-a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych 

przez Operatora/realizatora projektu oraz uprawnione podmioty, w tym w szczególności przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego. 

10. Zostałem/-am uprzedzony/-a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                    ……………………………                          ….…………………………………..………………………………. 
                  Miejscowość                                                  Data                                                     Czytelny podpis Kandydata/-tki 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
FUNDACJA POSTSCRIPTUM informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana 
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, zwane dalej 
„RODO”): 
1. Administrator danych osobowych – FUNDACJA POSTSCRIPTUM, ul. Długa 5, 20-346 Lublin; 
2. Inspektor Ochrony Danych – FUNDACJA POSTSCRIPTUM nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie 

sprawy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres biuro@fundacjapostscriptum.eu lub 
pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej. 

3. Cele i podstawy przetwarzania – FUNDACJA POSTSCRIPTUM będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

⎯ w celu zawarcia umowy o realizację projektu pn. „Social media w NGO” zleconego w ramach programu Lubelskie 
Lokalnie Mikrodotacje FIO 5, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030; 

⎯ w celu realizacji zawartej umowy o realizację projektu pn. „Socjal media w NGO” zleconego w ramach programu 
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030; 

⎯ w celach archiwalnych (dowodowych); 

⎯ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

4. Prawo do sprzeciwu – W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie 
wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne 
Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem danych i złożyć pisemny wniosek. 

5. Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jakim zgodnie z 
umową z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych 
osobowych i ich przechowywania. 

6. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi FUNDACJA 
POSTSCRIPTUM współpracuje przy realizacji projektu pn. „Socjal media w NGO” zleconego w ramach programu 
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030 w szczególności Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej/Narodowemu Instytutowi 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innym podmiotom uprawnionym do 
kontrolowania wydatkowania środków publicznych. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  

⎯ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

⎯ prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

⎯ prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

⎯ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

⎯ prawo przenoszenia danych; 

⎯ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8. FUNDACJA POSTSCRIPTUM informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale odmowa ich podania 

skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną FUNDACJI POSTSCRIPTUM. 

 

 
………………………………………………….                    ……………………………                          ….…………………………………..………………………………. 
                  Miejscowość                                                  Data                                                     Czytelny podpis Kandydata/-tki                                                                                                          


