
 

 

DEKLARACJA PRZYST ĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

 
Złożona w dniu ………….. …………………………w……………………………………… 
 
Działając w imieniu........................................................................................................ 
                                                           (wpisać nazwę podmiotu przystępującego do LGD) 
z siedzibą.....……...........................................................................................................  

NIP ……………………………REGON ……………………… KRS ……………………… 

ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………. 

Urodzony/a……………zamieszkały/a…………….……………,PESEL .………………… 

składam deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w charakterze /zaznaczyć właściwy/: 

X członka zwyczajnego 

 wspierającego 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem sektora /zaznaczyć właściwy/:  

 publicznego 

 X społecznego 

 gospodarczego 

 

Czas członkostwa określa się jako nieoznaczony.  
 
1) Oświadczam, że jestem/nie jestem* zameldowany na pobyt stały na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat. 

2) Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie Instytucję 

Zarządzającą, w celu prowadzenia działań statutowych stowarzyszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich nieprzekazanie 

uniemożliwia skorzystanie z usług LGD. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z rozporządzeniem 

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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 
 

           ................................................................................. 
                                                                  ( Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  oraz pieczęć instytucji)                                            

 
 

Lista załączników: 
 
1. Informacja z KRS 

2. Statut  

3. Uchwała o wyborze reprezentanta do Lokalnej Grupy Działania 
                                                                                                                                                 

*niewłaściwe skreślić 

 


