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

 

 
UWAGA! Lista potwierdza obecność na spotkaniu jedynie wraz z dokumentacją programu MS Teams 
 
 
 
 
 
 

Lista obecności/Karta zgłoszenia 
Tytuł zadania: Spotkanie informacyjno – konsultacyjne nt. zasad przyznawania pomocy, kryteriów oceny i zasad wyboru operacji 

przez LGD 

Miejsce: Online – za pośrednictwem platformy MS Teams 

Data: 19.11.2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 9:30 

Imię i nazwisko* Adres* telefon* / e-mail* Podpis uczestnika* 

    

 
 
* należy wypełnić obowiązkowo 
 
 

   

mailto:lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu obecności spotkania oraz wizerunku utrwalonego w sposób stały w postaci fotografii, przez LGD w celach realizacji spotkania informacyjno – konsultacyjne nt.  

zasad przyznawania pomocy, kryteriów oceny i zasad wyboru operacji przez LGD  Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez pisemny wniosek. 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli z siedzibą w Inowrocławiu, Biuro: 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 16. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 52 353 71 12; adresu e-
mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl;  

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Zachwieja - kontakt poprzez adres e-mail: iod[at]zanex.net.pl 

 Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spotkania, oraz w przypadku złożenia wniosku – dla celów realizacji tego wniosku w ramach naboru,  

 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez LGD Czarnoziem na Soli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

 zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 

 prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c Rozporządzenia. 
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

 podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Tobie: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
6. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia realizacji zadań Spotkania informacyjno – konsultacyjne nt zasad przyznawania pomocy, kryteriów oceny i zasad wyboru operacji. Przy czym podanie danych jest 

dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość brania udziału w spotkaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji). 

           
                         Kruszwica, 19.11.2020 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

          
 

Miejscowość i data                                                        Czytelny podpis  
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . 

 

 
UWAGA! Lista potwierdza obecność na szkoleniu jedynie wraz z dokumentacją programu MS Teams 

 
 
 
 
 
 
 

Lista obecności/Karta zgłoszenia 
Tytuł zadania: Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów: Zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru oraz zasady wypełniania 
dokumentów aplikacyjnych w ramach przedsięwzięć LSR – 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r. 
Miejsce: Online - Za pośrednictwem platformy MS Teams 

Data: 19.11.2020 r. 
Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Imię i nazwisko* Adres* telefon* / e-mail* Podpis uczestnika* 

    

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

 

 

 

 

 

 

Kruszwica, 19.11.2020 r. 
miejscowość i data  czytelny podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu obecności szkolenia oraz wizerunku utrwalonego w sposób stały w postaci fotografii,  przez LGD w celach realizacji Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów: Zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru oraz 

zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach przedsięwzięć LSR – 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę  przez pisemny wniosek 

 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

9. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli, ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 52 353 71 12; adresu e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl;  

10. Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Zachwieja - kontakt poprzez adres e-mail: iod@zanex.net.pl 

 Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia. 

 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez LGD Czarnoziem na Soli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

 prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c  Rozporządzenia. 

11. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

 podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

12. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Tobie: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

14. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

15. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia realizacji zadań Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów: Zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru oraz zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach przedsięwzięć LSR – 1.1.2. Rozwijanie działalności 

gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r  Twoje. Przy czym podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość brania udziału w Szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów: Zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru oraz zasady wypełniania 

dokumentów aplikacyjnych w ramach przedsięwzięć LSR – 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji). 

mailto:lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
mailto:lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

