
ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE 

REALIZOWANE W RAMACH 
PROGRAMU „AKTYWNY SENIOR” CYKL II/2021 

PRZEZ OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. W-WA 
 

 

1. Realizacja Programu „Aktywny Senior” - cykl II/2021 z uwagi na zagrożenie 

związane z COVID -19 będzie prowadzona w trybie online, z wykorzystaniem 

komunikatora internetowego. 

2. Ośrodek prowadzi rekrutację do II cyklu programu „Aktywny Senior” drogą 

telefoniczną pod numerem  telefonu 22 631 26 90 lub  519 833 027. 

3. Udział w Programie jest dobrowolny. 

4. Osobie deklarującej telefonicznie chęć uczestnictwa w zajęciach pracownik 

OWS przekaże drogą mailową lub wiadomością SMS 

a) link do formularza zawierającego klauzulę informacyjną i służącego do 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i pobrania oświadczeń 

niezbędnych do udziału w Programie, 

b) link do strony internetowej Ośrodka na której zamieszczono informację  

o zasadach rekrutacji i organizacji zajęć online oraz politykę prywatności Cisco. 

5. Jednocześnie w rozmowie telefonicznej pracownik OWS poda numer 

indywidualny Kandydata, który należy wpisać przy wypełnianiu Formularza, 

wskazanego w ust. 4 lit. a. 

6. Kandydat po zapoznaniu się z dokumentami wskazanymi w pkt 4 wypełnia  
i przesyła do Ośrodka formularz, który stanowi podstawę do wypełnienia karty 

zgłoszenia do udziału w Programie „Aktywny Senior”. 

7. Po otrzymaniu od Kandydata formularza podczas kolejnej rozmowy 

telefonicznej zostanie wypełniona przez pracownika Ośrodka Wsparcia dla 
Seniorów Karta Zgłoszenia zwierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, informację  

o wcześniejszym uczestnictwie w Programie. 

8. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie jest dobrowolne, 
ale niezbędne do udziału w prowadzonych zajęciach. Podanie danych do Karty 

zgłoszenia musi być poprzedzone wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Pracownik Ośrodka Wsparcia dla Seniorów po wypełnieniu karty zgłoszenia 

drogą mailową lub wiadomości SMS przekazuje uczestnikowi zajęć: 



• link do komunikatora internetowego za pomocą którego będą prowadzone 

zajęcia  online 
• terminy realizacji zajęć 

 


