
  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja pt. „Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne” realizowana przez: LGD Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy  
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

 

Formularz zgłoszeniowy: na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,  

warsztatów z zakresu serowarstwa, warsztatów z zakresu wędliniarstwa  

Operacja pt. „Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne” 

Miejsce: „Młyn Gąsiorowo”, Gąsiorowo 25, 06-150 Świercze 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16.08.2018r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: 

biuro@zielonemostynarwi.pl. Należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza. Zgłoszenie 

można dostarczyć również osobiście do Biura LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy. 

Udział w szkoleniu/warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłaszam swój udział w :   Szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości – termin:  03.09.2018r. lub  04.09.2018r.      
oraz w warsztacie : 
Należy postawić znak „X” (jest możliwość zaznaczenia dwóch warsztatów) 

 Warsztacie w zakresie: Przetwórstwo mleka (serowarstwo)  -  2 dni – termin: 10 i 11.09.2018r. 

 Warsztacie w zakresie: Przetwórstwo mięsa (wędliniarstwo)  -  2 dni – termin: 13 i 14.09.2018r. 

Zgłaszam swój udział w kategorii: 
Należy postawić znak „X” tylko przy jednej pozycji 

 
Osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby do 30 roku życia/osoby po 50 roku życia”  
lub Przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą figurujące w CEIDG) 

 Pozostałe osoby 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie – ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W LOTERII Z NAGRODAMI 
Należy postawić znak „X” 

 TAK 

 NIE 

CZĘŚĆ A– DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania 
(zameldowania) uczestnika 

 
 

miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta 

Telefon komórkowy 
uczestnika 

 

Rok urodzenia  

NIP 
Dotyczy przedsiębiorców 

 

E-mail uczestnika  

CZĘŚĆ C – OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i akceptuję jego treść. 
 

…………………………………………..…………………………………. (data, podpis) 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy w celu  realizacji 
operacji pt. „Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne”. 
 

…………………………………………..………………………………….. (data, podpis) 
 

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach oraz publikowanie go przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w dokumentach, 
publikacjach i podobnych materiałach w celu dokumentowania szkolenia/warsztatu i promocji działalności, jaką prowadzi 
Stowarzyszenie. 

 
…………………………………………..…………………………………. (data, podpis) 
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Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych (dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której 
dotyczą) 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek 
poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi 
robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

1. Administrator. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi z siedzibą w Pokrzywnicy. Nasza 
siedziba mieści się przy Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 
(23) 691 88 55 lub pisząc na adres: biuro@zielonemostynarwi.pl. 

2. Cel przetwarzania i kategoria odbiorców.  
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, w celu realizacji operacji pt. 
„Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne”.  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych w ramach powyższego celu możemy przekazywać Twoje dane osobowe 
również do podmiotów, które z nami współpracują – np. naszemu prawnikowi lub księgowej. Starannie weryfikujemy, czy 
posiadają oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. 

3. Podstawa przetwarzania i skutki niepodania danych. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam podałeś, jest Twoja zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO1).  

Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na jeden z adresów podanych wyżej. 
Cofniecie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich 
danych do tego momentu.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, 
umownym ani warunkiem zawarcia umowy z nami – nie jesteś prawnie zobowiązany do ich podania. Jednak niepodanie 
przez Ciebie określonych danych (np. niewypełnienie formularza w określonych rubrykach) może skutkować odrzuceniem 
zgłoszenia w procesie rekrutacji. 

4. Okres przetwarzania.  
Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu wygaśnięcia naszych obowiązków związanych z realizacją operacji pt. 
„Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne”, tj. do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Do 
tego czasu Twoje dane osobowe mogą nam być potrzebne do tego, by wykazać przed organami publicznymi i kontrolnymi 
spełnianie przez nas obowiązków związanych z realizacją tej operacji i otrzymanym przez nas dofinansowaniem 
pochodzącym ze środków publicznych. Po tym okresie planujemy usunąć Twoje dane osobowe. 

5. Twoje uprawnienia.  
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
przez nas Twoich danych oraz prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień 
regulują przepisy RODO. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas 
zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

Zapoznałem się z podanymi wyżej informacjami  …………………………………………..…………………………… (data, podpis) 
 
 

 

                                                 
1 Tj. 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) 
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