
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu „Akademia promocji Leader -TY” 
 
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa.  
 
 
 

 

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie „ Akademia 
promocji Leader – TY” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data wpływu, pieczęć organizatora 

 
 
 
Podstawowe dane uczestnika projektu: 
 
 

 

Imię: 
 
 

 

Nazwisko: 
 
 

 

Data urodzenia: 
 
 

 

Adres e-mail: 
 
 

 

Nr tel.: 
 
 

 
Adres do korespondencji: 

 
 

 

Województwo: 



 

Powiat: 
 
 

 

Gmina: 
 
 

 

Miejscowość: 
 
 

 

Ulica, nr domu: 
 
 

 

Kod pocztowy:  



 
 

 

załączniki: 

 

1. udokumentowanie zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i w rozwój obszarów 
wiejskich oraz w działalność społeczną lub biznesową na obszarze LGD (np. list intencyjny, 
referencje); 

2. potwierdzenie miejsca zamieszkania na obszarze LGD;  
3. aktualny Unijny Certyfikat Covid;  
4. oświadczenie o posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;  
5. inne…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w związku z rekrutacją do 
uczestnictwa w ww. projekcie: 
 
 

 

A. KLAUZULE INFORMACYJNE: 
 
 

 

I.   Przyjmuję do wiadomości, że:  
1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;  
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 

info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;  

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;  
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 
 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, 1555).  



 

II.Przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. administratorem moich danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w 
Szczecinie ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin;  

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: abi@wzp.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34; 70-540 
Szczecin; 

 
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: abi@wzp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 

administratora danych, wskazany w pkt. II.2;  
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);  

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez 
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861).  

III. Przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna 
Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie, ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin;  

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13;  
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2;  
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 

szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 
 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 
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.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

 
IV. Przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1. administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider 

Pojezierza” z siedzibą w Barlinku: 74-320 Barlinek, al. 1 Maja 6;  



 
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 

lgd@liderpojezierza.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek; 
 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@liderpojezierza.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. IV.2;  
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);  

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. IV.4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 

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.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

 
V. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Lokalna  Grupa  Działania  Stowarzyszenie  LGD 

„Partnerstwo Drawy z  Liderem Wałeckim ‘’  z siedzibą w Złocieńcu;  ul. Stary Rynek 6, 78-520 

Złocieniec 
 

2. z administratorem danych osobowych 
biuro@partnerstwodrawy.pl lub pisemnie  
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”; 

 
mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 

na adres korespondencyjny

 Stowarzyszenie LGD 
 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@partnerstwodrawy.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. V.2; 

 
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 

szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 
 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. V.4 będą przetwarzane przez 
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 

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.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861);  



 
VI. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów 

danych) 
 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 

powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 
 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane 

przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-V.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 

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; 
 

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie 
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o 
których mowa w pkt. I-V.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

 
4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 
 

5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
odwołaniem; 

 
6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
 

7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w dokumentacji 
złożonej i przetwarzanej 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, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb 
niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania 19.3. 

 
W związku z powyższym: 

 

✔ Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zgodnie z zawartą wyżej informacją, moich danych osobowych podanych w 
formularzu zgłoszeniowym, w zakresie obsługi związanej z realizacją projektu (w tym: rekrutacji uczestników, 
weryfikacji, przygotowania materiałów, itp.), a także na robienie i publikację zdjęć, wykorzystywanie przekazanych w 
związku z realizacją projektu materiałów oraz ich rozpowszechnianie w celach informacyjno–promocyjnych – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

✔Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w 

projekcie. 

 

✔ Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 
można odwołać poprzez wysłanie maila na adres biuro@lesnakrainalgd.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila 
należy wskazać swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Leśna Kraina Górnego Śląska - wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych.” lub listownie na adres Stowarzyszenia.  

 

Data i podpis Uczestnika :  



 


