
□  Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

□  osoba długotrwale bezrobotna □  inne □  nie dotyczy 

□  Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

□  osoba długotrwale bezrobotna □  inne □  nie dotyczy 

□ Osoba bierna zawodowo, w tym: 

□ osoba ucząca się □  osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu □  inne 

□ nie dotyczy 

□ Osoba pracująca, w tym zatrudniona w: 

□ administracji rządowej □  administracji samorządowej □  organizacji pozarządowej 

□ MMŚP (mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie) □  dużym przedsiębiorstwie 

□ osoba prowadząca działalność gospodarczą □  inne □  nie dotyczy 

Wykonywany zawód (proszę wpisać): 

Czy należy Pan/Pani do mniejszości narodowej lub etnicznej, jest migrantem lub osobą obcego pochodzenia? 

□  tak □  nie □  odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

□  tak □  nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 

□  tak □  nie □  odmowa podania informacji 

Jeśli tak, proszę wpisać wymagania związane z niepełnosprawnością, np. 
podjazd dla wózka inwalidzkiego, itp. 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

□  tak □  nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

□  tak □  nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej) 

□  tak □  nie □  odmowa podania informacji 
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Formularz danych osobowych uczestnika projektu 
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię Nazwisko 

PESEL 

Wykształcenie 

□ niższe niż podstawowe □  ponadgimnazjalne □  podstawowe □  policealne □  gimnazjalne 

□ wyższe 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

Adres zamieszkania (ulica, nr budynku/lokalu) 

Kod pocztowy, miejscowość Powiat, gmina 

tel. kontaktowy adres e-mail 

STATUS UCZESTNIKA W DNIU PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
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miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika Projektu 

Oświadczenie uczestnika projektu 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie 
województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 
zm.),ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:  
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i  uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami 
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Program profilaktyki pierwotnej i  wczesnego wykrywania 
nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
POWER. 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia, 00 – 952 
Warszawa, ul. Miodowa 15, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Plac L. Hirszfelda 
12, 53-413 Wrocław, Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, ul. Dobrzańska 13/2, 54-153 Wrocław oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjanta uczestniczą w realizacji projektu: (wykaz podmiotów znajduje się na stronie internetowej - 
http://www.dco.com.pl/). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER. 
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres 
poczty elektronicznej: iod@dco.com.pl . 
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
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Imię i Nazwisko 

PESEL 

Data badania 

 

Pieczęć ośrodka 

 

Załącznik 1 a - Ankieta dla pacjenta, który zgłasza się samodzielnie na badanie. 

 
Ankieta dotycząca czynników ryzyka 
Kwestionariusz dla osoby zgłaszającej się na badanie w ramach Programu Profilaktyki 
Nowotworów Głowy i Szyi. 

1. Wykształcenie 

□ podstawowe □ zawodowe □ średnie □ wyższe 

2. Proszę zaznaczyć charakter wykonywanej pracy: 

□ umysłowa □ fizyczna □ nie pracuję zawodowo 

3. Źródło informacji o badaniach wykonywanych w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy 

i szyi: 

□ media (TV, radia, prasa) □ lekarz POZ □ inne 

4. Jakie objawy skłoniły Panią/Pana do zgłoszenia się do lekarza? 

□ chrypka □ trudności w połykaniu □ pieczenie/ból jamy ustnej □ inne 

5. Jak często odwiedza Pan/Pani gabinet stomatologiczny? 

□ jeden raz na 6 miesięcy □ raz w roku □ rzadziej niż raz w roku 

6. Ile razy dziennie myje Pan/Pani zęby? 

□ raz □ dwa □ trzy lub więcej □ wcale nie myję 

7. Jakiej pasty do zębów Pan/Pani używa?    

8. Czy stosuje Pan/Pani dodatkowo niżej wymienione środki higieny jamy ustnej? 

□ nitkę dentystyczną □ irygacje wodne (przy pomocy Waterpik) □ szczoteczkę międzyzębową 

□ płukanki jamy ustnej 

9. Czy wystąpiły u Pana/Pani któreś z niżej wymienionych objawów, jeśli tak to które? 

□ krwawienie dziąseł w czasie szczotkowania □ samoistne krwawienie z dziąseł (podczas mówienia, jedzenia) 

□ nieprzyjemny zapach z ust □ powiększająca się ruchomość zębów □ przemieszczanie się zębów □ znaczny 

obrzęk dziąseł □ uczucie suchości w jamie ustnej (brak śliny) 

10. Czy nosi Pani/Pan ruchome uzupełnienia protetyczne? 

□ tak (od ilu lat?)  □ nie 
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11. Czy pali Pan/Pani wyroby tytoniowe? (papierosy, fajkę, cygara) 

□ tak □ nie 

12. Ile papierosów dziennie Pan/Pani pali? 

□ 1-5 papierosów □ 6-10 papierosów □ 11-15 papierosów □ powyżej 16 papierosów 

13. Jeżeli Pani/Pan nie pali tytoniu, to czy kiedykolwiek palił/paliła? 

□ tak □ nie 

14. Jeżeli tak, to ile lat temu przestała Pani/Pan palić tytoń? (proszę wpisać rok)    

15. Czy w Pani/Pana obecności w domu pali się tytoń? 

□ tak □ nie 

16. Czy korzysta Pani/Pan z elektronicznej formy papierosów (e-papierosy)? 

□ tak (jakiej mocy/ rodzaj?)  □ nie 

17. Czy stosował/a Pan/Pani farmaceutyki stosowane podczas próby wyzwolenia się z nałogu? 

(proszę wpisać jakie: tabletki, gumy do żucia, spray itd.)    

 

18. Czy spożywa Pani/Pan alkohol? 

□ tak □ nie 

19. Jak często sięga Pan/ Pani po wyroby alkoholowe? 

□ codziennie □ 3-4 razy w tygodniu □ 1-2 razy w tygodniu □ okazjonalnie 

20. Ilość życiowych partnerów seksualnych: 

□ 0 □ 1-3 □ od 4-7 □ powyżej 7 

21. Czy uprawia pani/pan seks oralny? 

□ tak □ nie 

22. Z iloma partnerami uprawiał pan/pani seks oralny? 

□ poniżej 3 □ 3-7 □ powyżej 7 

23. Czy w rodzinie (matka, ojciec, brat, siostra) wystąpiła choroba nowotworowa? 

□ tak □ nie 

24. Czy w rodzinie wystąpiła choroba nowotworowa głowy i szyi? 

□ tak □ nie 

25. Czy Pan/Pani chorował na chorobę nowotworową? 

□ tak □ nie 

26. Czy Pan/Pani chorował na chorobę nowotworową głowy i szyi? 

□ tak □ nie 

27. Wiek w chwili rozpoznania nowotworu głowy i szyi    
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miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika 

Imię i Nazwisko Data urodzenia 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - poziom AOS 
 

Ja, niżej podpisany/a 

potwierdzam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie 
konkursu: 

proszę zaznaczyć jedną z poniższych kategorii 

□  Wyrażam zgodę na wgląd do mojej dokumentacji medycznej powstałej w trakcie realizacji programu w celu kontroli 
przez wszystkie uprawnione do kontroli podmioty. 

spełniam wszystkie poniższe kryteria: 

• jestem osobą z grupy wiekowej 40-65 lat 

• zamieszkuję w jednym z 3 województw: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, 

• znajduję się w grupie ryzyka tj. jestem wieloletnim palaczem, nadużywam alkoholu, mam podwyższone ryzyko zakażenia wirusem 
brodawczaka ludzkiego, przez ponad 3 tygodnie występuje u mnie jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg od-
dechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, 
przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem, 

• nie przebyłem-/łam leczenia z powodu nowotworów głowy i szyi, 

• nie występują u mnie objawy infekcji wirusowej lub bakteryjnej. 

spełniam wszystkie poniższe kryteria: 

• jestem osobą z grupy wiekowej 40-65 lat 

• zamieszkuję w jednym z 3 województw: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, 

• nie jestem wieloletnim palaczem, nie nadużywam alkoholu, jak również nie występuje u mnie podwyższone ryzyko zakażenia wi- 
rusem brodawczaka ludzkiego, ale przez ponad 3 tygodnie wystąpił u mnie jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych 
dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból 
gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem, 

• nie przebyłem-/łam leczenia z powodu nowotworów głowy i szyi, 

• nie występują u mnie objawy infekcji wirusowej lub bakteryjnej. 


