
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zadanie wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w 3 - dniowych warsztatach z zakresu dziedzictwa lokalnego  

w dniach 24-26 kwietnia 2019 r. 
 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..................... 

PESEL: ….............................................................................................................................. 

Adres zamieszkania lub pobytu…............................................................................................................ 

telefon: ……………………………………………………………....................................... 

Oświadczam, że jestem (proszę zaznaczyć znakiem „X” we właściwej kratce): 

 

 Mieszkańcem LGD „Razem na wyżyny”  

 Mieszkańcem LGD „Partnerstwo Północnej Jury” 

 Mieszkańcem LGD „Bractwo Kuźnic” 

 Mieszkańcem LGD „Kraina św. Anny” 

 Mieszkańcem LGD „Kraina Dinozaurów” 

 Pracownikiem Biura LGD 
…………………………………………………………………………………..* 

 Przedstawicielem samorządu z terenu LGD…………………………………………………………..* 

 

* należy wpisać nazwę właściwej LGD 

 

 

Klauzula informacyjna: 

 

1. Administratorami Państwa danych osobowych są: 

 Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą: ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów ,e-mail: 

biuro@razemnawyzyny.pl.  

 Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” z siedzibą: ul. Szkolna 2, 42-253 Janów, e-mail: 

biuro@jura-ppj.pl 

 Lokalna Grupa Działania "Bractwo Kuźnic" z siedzibą: ul. Strażacka 60, 42-262 Poczesna, e-mail: 

biuro@bractwokuznic.pl. 

 Stowarzyszenie „Kraina św. Anny” z siedzibą : ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, e-mail: 

biuro@annaland.pl;  Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: ochronadanych@annaland.pl 

 Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” z siedzibą: ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, e- mail: 

krainadino@onet.eu; Inspektor Ochrony Danych,  adres e-mail: ikrainadino@onet.eu. 

W kwestii uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratorów danych osobowych mogą się Państwo 

skontaktować z Biurem LGD lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zgodnie z 

powyższymi informacjami. 

2. Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu: 

 rekrutacji uczestników warsztatów, w tym potwierdzenia faktu  zamieszkania lub pobytu na obszarze jednej 

z w/w LGD-ów; 

 dokonania ubezpieczenia  uczestników warsztatów; 
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 informowania w sprawach organizacyjnych dotyczących warsztatów. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do 31  grudnia 2025 r. Okres przechowywania danych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 

przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

5. Odbiorcami Państwa danych będzie Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, a także organy kontrolne w ramach 

przeprowadzanej kontroli. 

6. W każdym momencie mają Państwo wgląd do przetwarzanych danych osobowych dotyczących Państwa, a także prawo 

do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

7 W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………                                                                    …………………… 
    Data i miejsce                                                                  Czytelny podpis zgłaszającej się osoby 

 

 

 

 

 

 

 

           


