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KARTA ZGŁOSZENIA 

na warsztaty HAFTU MATEMATYCZNEGO w ramach projektu 
„RĘKODZIEŁO – Tradycje regionu pienińsko - gorczańskiego” 

 
 

Zgłaszam swoją kandydaturę  do udziału w warsztatach  
RZEŹBA W DREWNIE 

które odbędą  się w BUDYNKU Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy  
 

 
 

DANE  UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko 
/nazwa/ 

 
 
 

Data urodzenia 

 

Adres: 
 
 

 
 

Telefon: 
 
 

Deklaruję aktywny udział w zajęciach odbywających się w terminie: 

 

Podpis uczestnika 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Warsztatów i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na nieodpłatną 
publikację na stronach internetowych Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny „ i na portalach społecznościowych, CD, 
zdjęć prac wykonanych w ramach warsztatów. 
 
 
  

Miejscowość, data             Podpis  
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr.119, s. 1 na potrzeby rekrutacji 
uczestników warsztatów w ramach w.w programu. 

 
 
                       
                                                 Data i podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) przyjmuję 
do wiadomości, że: 

 Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” 

 ul. Rynek 32 , 34-450 Krościenko nad Dunajcem,  NIP 735-264-92-00, Regon 120203871 KRS pod 

numerem 0000249150 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w warsztatach, na podstawie 

art. 6 ust 1 lit. B) RODO (UE)  

 odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

 podanie ww. danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  

w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, na czas realizacji projektu 

 przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-

mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl  

 

          

Data i podpis 

Zasady uczestnictwa w zajęciach  
 
Zajęcia będą ogólnodostępne, bezpłatne. Uczestnicy zajęć ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce zajęć. 
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz  jej dostarczenie w wymaganym 
terminie do siedziby LGD „ Gorce-Pieniny”.  
 
Kryterium selekcji w przypadku nadmiaru chętnych uczestników będzie kolejność zgłoszeń.  

ZASADY REKRUTACJI 
Zgłoszenia prosimy dostarczyć do 10 listopada 2021  roku do godz. 15-tej: 

 Bezpośrednio  w biurze Stowarzyszenia  LGD „Gorce-Pieniny”, Krościenko, ul. Rynek 32 , 

 Drogą pocztową na w.w adres  /decyduje data stempla pocztowego nadania listu/ 

 


