
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

KARTA ZGŁOSZENIA  

UDZIAŁU W WARSZTACIE  

 

pn.: „Warsztaty ZERO WASTE Naturalne kosmetyki i środki czyszczące”  

w Centrum Kultury w  Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój 

w dniu 10 lutego 2023r. o godzinie 13:00  

 

ORAZ  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA WARSZTATU  

- OSOBY PEŁNOLETNIE 

 

 

 
imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 tel. kontaktowy  ................................................................................................................................................................................ .  

 adres e-mail:  ..................................................................................................................................................................................... .  

 

Informacja dla uczestnika warsztatu: 

W celu aktywnego uczestnictwa w warsztatach należy zaopatrzyć się w: 

-  1 zużyty męski/damski T-shirt,  

 

 

 .................................. , dnia  .................... .       ………………………………………… 

    (Miejscowość)                                                                                                                                      (czytelny podpis)  

WYRAŻAM ZGODĘ NA:  

        NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów projektu Lokalną Grupę 
Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” realizowanego warsztatu w ramach projektu współpracy: „PIĘKNO I 
NATURA”, w szczególności udokumentowania realizacji niniejszego projektu, instytucji wdrażającej - UMWD we 
Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z 
późno zm.).  

  

 

 

.................................. , dnia  ............................. .       ………………………………………… 

(Miejscowość)                                                                                                                           (czytelny podpis)  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej 
Rozporządzenie) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ) 
(dalej Ustawa) informujemy, że:  



 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”  
z/s Ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pomocą telefonu: 
+48748716150; adresu e-mail; biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu realizacji zadań statutowych wymienionych LGD,  
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia,  
w celu promocji działań LGD na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji  
opisanych wyżej celów danych mogą być:  
- podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, w tym 
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do 
treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna  
z Rozporządzeniem oraz z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest: 
- obowiązkowe w zakresie przewidzianym w przepisach prawa; 
- dobrowolne w pozostałym zakresie 
Następstwem nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wskazanego w celu przetwarzania  
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Jednocześnie informuję, że zapoznałam/łem się z powyższymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz  
o przysługujących prawach z tym związanych. Powyższe informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 

        WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek 
udostępniony lub zarejestrowany podczas realizacji projektu realizowanego przez Lokalną Grupę działania 
„Partnerstwo Sowiogórskie” z/s w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca oraz Partnerów związanych 
z realizacją projektu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczenie i opublikowanie wizerunku na stronach 
internetowych, profilach internetowych typu Facebook zarządzanych przez Organizatorów oraz w mediach w celu 
informacji i promocji. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku umieszczenia  w zdjęciach lub materiałach 
filmowych wizerunku osób trzecich oświadczam iż osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii  lub 
materiale filmowym wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku 

 

 

 

 

      .................................. , dnia ....................... .       ………………………………………… 

        (Miejscowość)                                                                                                                           (czytelny podpis)  

 

 

 

mailto:biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

