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Karta zgłoszenia uczestnictwa: 
 
Tytuł:  „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizację spotkań z  

lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produktu lokalne” 
Rodzaj:  wyjazd studyjny 
Termin i miejsce realizacji: 30 maja – 2 czerwca 2019r., Austria 

 
1. Nazwa przedsiębiorstwa: ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. NIP: ……………………………………….. – załącznik obowiązkowy do karty wypis z CEIDG lub wydruk aktualnego KRS 

3. Imię i nazwisko przedsiębiorcy: ………………………………………………………..………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania uczestnika: kod ………………..… miejscowość: ............................................................................. 

ulica: ............................................................................................................ nr …............................................................... 

tel.: …….........……..........................................., e-mail: ………………………..….......................fax: .…..…….………...….. 

5.  Data urodzenia:…………..……  Miejsce urodzenia:……………….……………..…… PESEL: …………………………… 

Nazwa i nr dokumentu tożsamości: ................................................................................................................................ 
(dowód osobisty lub paszport) 

ważny do dnia : ................................................................................................................................................................ 

6. Instytucja pokrywająca koszty uczestnictwa – LGD „Gorce-Pieniny” 
7. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia organizatora o sytuacji uniemożliwiającej jego 

uczestnictwo w wyjeździe. 
 
Realizując przepisy 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, na 2 stronie zgłoszenia zamieszczamy klauzulę informującą w jaki sposób 
będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. 
 
Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć podpisany formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych. 
 
 
 
 

………………………………………….………….                 …..………....................................................................... 
              (podpis uczestnika)                                                                            (pieczęć firmowa)  
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Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą 
 

Nazwa formy edukacyjnej:  „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizację spotkań z  
lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produktu lokalne” 

  
Termin i miejsce realizacji:  30 maja  – 2 czerwca 2019r., Austria 
 
Organizator:   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że: 

I.    Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny” (zwany dalej LGD) z 
siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Rynek 32, Krościenko nad Dunajcem 34-450. 

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia ww. wyjazdu na podstawie  przepisów 
RODO: art.6. ust.1 lit. b – wykonanie umowy, art. 6 ust.1 lit c – wypełnienie obowiązku prawnego, art.6 ust.1 lit. d – ochrona żywotnych 
interesów osoby. 

 

III .   Okres przechowywania danych  
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany 
przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i 
uregulowaniach wewnętrznych LGD w zakresie archiwizacji dokumentów. 

 

IV.    Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać  
z przepisów prawa i/lub z warunków umowy zawartej z SW na realizację operacji. 

 

V.   Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych;  
d) ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do przenoszenia danych; 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w 
pkt I. 

 

VI.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. wyjazdu.  

 

VII.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
        …………………………………………. 
                (czytelny podpis uczestnika) 
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Ja niżej podpisany/a*……………………………………………………………………………......………………………..…………..,  
 
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez: 
 
I. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 

Warszawa 

II. Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – mający siedzibę przy ul. Basztowa 22,                      

31-156 Kraków, 

III. Lokalną Grupę Działania: Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Gorce – Pieniny” z siedzibą w 

Krościenku nad Dunajcem 34-450 ul. Rynek 32. 

w ramach Operacji pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizację spotkań z  
lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produktu lokalne” mojego wizerunku 
wraz z imieniem i nazwiskiem utrwalonego w postaci zdjęć i filmów. 
 
Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. 

podmiotów jak Facebook, Google dokumenty, Youtube, w gazetach, Internecie;  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję projektu 

„Kreator Przedsiębiorczości”.                                                                                                                                                 

 
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 
nieetyczne.  
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. 
podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  
 
 
Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j. z dnia 05 kwietnia 2017 r.) 
 
 
                                                                                 
 
                            ………………………………………. 

                     (czytelny podpis uczestnika) 
* Niepotrzebne skreślić 


