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

Projekt współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji
produktu lokalnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na wyjazd studyjny do LAS Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia),
w terminie 22 – 28 sierpnia 2021 roku
(proszę wypełnić komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami)*

DANE UCZESTNIKA WYJAZDU :
Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Dane do kontaktu:

tel.:

e-mail:

Opis prowadzonej
działalności/działań
związanych z produktami
lokalnymi na terenie LGD
„Doliną Wieprza i Leśnym
Szlakiem”:

STOWARZYSZENIE LGD

tel./fax: +48 81 854 58 53

NIP: 7142008587

"DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM"

www.lgdlubartow.org.pl

REGON: 060437606

ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów

info@lgdlubartow.org.pl

Merytoryczne uzasadnienie
zgłaszającego się
kandydata – dlaczego chce
wziąć udział w wyjeździe
(argumenty wyłącznie
związane z tematyką
wyjazdu); w jakie działania
związane z tworzeniem lub
produkcją produktów
lokalnych „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem” włączy
się kandydat w ramach
współpracy z LGD „Doliną
Wieprza i Leśnym
Szlakiem”:

* W razie potrzeby wersy można powiększać.
UWAGA ! – Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r.

Niniejszym potwierdzam prawdziwość podanych informacji. Wyrażam zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby organizacji wyjazdu w
związku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W przypadku rezygnacji z wyjazdu, jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane, wyrażam zgodę na obciążenie
mnie kosztami faktycznie poniesionymi przez Organizatora wyjazdu

……………………………………………………………………..…
(data i czytelny podpis kandydata)

STOWARZYSZENIE LGD

tel./fax: +48 81 854 58 53

NIP: 7142008587

"DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM"

www.lgdlubartow.org.pl

REGON: 060437606

ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów

info@lgdlubartow.org.pl

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem ”, której przedstawicielem jest Zarząd oraz, po ich przekazaniu wraz z
wnioskiem o refundację, Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem ” i Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
2.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit a) 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), tj. na podstawie
udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji operacji pt. „Produkt lokalny –
Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” wynikającej z
umowy na realizację operacji w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a Partnerami projektu
współpracy.
4.

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem ”

•

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

•

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania
dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w
projekcie.
9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………….
Data

………………..…………………………………….……….
Podpis kandydata
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