
Centrum Wsparcia Osób Starszych i ich Opiekunów
ul. Kościelna 10, 64-610 Rogoźno
       +48 798-058-685        biuro@oakuo.pl

Jeśli jesteś osobą, która:
• ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna)

• posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub cierpi na ciężką i/lub przewlekłą 
chorobę

• posiada w najbliższym otoczeniu osobę, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu

lub opiekujesz się niesamodzielną osobą starszą, skontaktuj się z nami i uzyskaj informację 
o możliwości skorzystania ze WSPARCIA świadczonego w Centrum Wsparcia Osób Starszych i 
ich Opiekunów w Rogoźnie.

W ofercie*:
• usługi fizjoterapeutyczne 

• wsparcie psychologiczne 

• spotkania aktywizacyjne Klubu Seniora

• poradnictwo specjalistyczne i społeczno-socjalne

• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym teleopieka

• tygodniowy pobyt całodobowy w Mieszkaniu Wspomaganym 

• usługi szkoleniowe oraz poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów

* Kalkulacja kosztu wybranej usługi w oparciu o indywidualnie zgłoszone potrzeby.

Więcej informacji:

PAULINA BANASCH       +48 798 058 685



 
 

Deklaracja powrotu na pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym w Wągrowcu 
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI 

 
Imię i nazwisko: 

               
               

 
Adres: 

               
               

 
Numer telefonu / e-mail 

               
               

 
Proponowana data pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym (rok: 2020 lub 2021) 

 

Miesiąc Rok 
 

Prosimy o zaznaczenie poprzez postawienie znaku „X” proponowanej długość pobytu 

od niedzieli do piątku (6 dni) 

od niedzieli do piątku (13 dni) 
 

W związku z brakiem możliwości nieodpłatnego przyjmowania seniorów do Mieszkania 
Wspomaganego (wyjątek stanowią Uczestnicy projektów obecnie realizowanych), 
prosimy o zaznaczenie deklarowanej przez Państwo wysokości odpłatności za pobyt, 
od której uzależniona będzie liczba zabiegów rehabilitacyjnych, spotkań ze specjalistami 
(m.in. psychologiem, dietetykiem), czynności pielęgniacyjno – opiekuńczych. 

 
Pobyt 6 dniowy Pobyt 13 dniowy 

 
r Wariant I 900 zł. r Wariant I 1800 zł. 
r Wariant II 1300 zł. r Wariant II 2200 zł. 
r Wariant III 1600 zł. r Wariant III 2700 zł. 

 
 

…………………………………….. 
Czytelny podpis 

 
 

Szczegółowe informacje: www.centrum-kompetencji.pl kom. 797 877 202 
e-mail: mieszkanie.wspomagane@centrum-kompetencji.pl 

 
 

    

 



 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania od 
Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j. ofert i informacji o projektach 
realizowanych przez ten podmiot i wzięcia udziału w tych projektach.  
 
 
 
 

____________________ 
Data i podpis 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, RODO), uprzejmie 
prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. 

I. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze danych osobowych, oznacza to: 
Centum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j. 
ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań 
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: 
e – mail: biuro@centrum-kompetencji.pl 

II. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich 
przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

III. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym czasie w wybranej przez Państwa formie (pisemnej lub elektronicznej). Cofnięcie zgody pozostaje 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

IV. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przekazania Państwu ofert i informacji na temat projektów 
realizowanych przez Administratora i umożliwienia Państwu wzięcia udziału w tych projektach. Podstawą 
prawną naszych działań jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, udzielona w powyższym celu. 

V. Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. 
Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi powiadomienie Państwa o projektach 
realizowanych przez Administratora, co do których wyrazili Państwo wolę wzięcia udziału. 

VI. Dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji przyjętego celu, bądź do momentu wycofania przez 
Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. 

VII. Państwa dane są przekazywane: 
a. naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT (w szczególności poczty email, usług hostingowych), 
b. innym administratorom danych, świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi danych osobowych i usługi 

prawne w zakresie, w jakim są oni administratorami danych, a także podmiotom obsługującym płatności, 
bankom, ubezpieczycielom, organom podatkowym, instytucjom realizującym projekty unijne 

c. organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie 
przepisów prawa. 

VIII. W razie pytań wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na adres 
wskazany w punkcie I. 

 




