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Ankieta osobowa uczestnika zadania   

pn. „Hipoterapia dla dzieci, młodzie ży i dorosłych osób niepełnosprawnych” 

Część I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZADANIA 

  
Lp. 

 
Nazwa  

Dane 
uczestnika 

1.  
Imię (imiona)  

2.  
Nazwisko  

3.  
Płeć 

kobieta  □ 
mężczyzna  □ 

4.  
Wiek   

5.  
PESEL            

Dane 
kontaktowe 

6.  
Ulica  

7.  
Nr domu  

8.  
Nr lokalu  

9.  
Miejscowość  

10.  
Kod pocztowy  

11.  
Województwo  

12.  
Powiat  

13.  
Telefon stacjonarny  

14.  
Telefon komórkowy  

15.  
Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Dane 
dodatkowe 16. Stopień niepełnosprawności  

 
•  Do niniejszej ankiety należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności 

 
 

Podpis uczestnika zadania lub opiekuna prawnego 
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Część II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

osób niepełnosprawnych” są Cisi Pracownicy Krzyża, ul. bł. Luigiego Novarese 2,                                  

67-200 Głogów. 

Ww. dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania pn.  „Hipoterapia dla dzieci, młodzieży                 

i dorosłych osób niepełnosprawnych”. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

 
Podpis uczestnika zadania lub opiekuna 

prawnego 
 

 

 

 

Część III. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Udzielam / nie udzielam  Cichym Pracownikom Krzyża nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, jako uczestnika w realizacji projektu                   

„Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”  bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę                             

i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji 

i promocji dot. zadania „Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”.   

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

 
Podpis uczestnika zadania lub opiekuna 

prawnego 
 

 

 


