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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na bezpłatne spotkanie  

pt. „Marka lokalna Dolina Pilicy”  

w terminie: 17.07.2019 

 
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SPOTKANIA:  

Gmina: 
 

Imię i Nazwisko: 
 

Adres: 
 

E-mail: 
  

Numer telefonu: 
 

Nazwa i adres placówki  

delegującej na spotkanie  

(wypełnić jeśli dotyczy) 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa 

 proszę zaznaczyć x i wypełnić jeśli dotyczy: 

o Osoba fizyczna 

o Podmiot gospodarczy (nazwa) …………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………...…….  

o Organizacja pozarządowa (nazwa i adres organizacji) …………………………………….. 

……………………………………………………………..………………………………... 

o Koło Gospodyń Wiejskich ………………………………………………………………….  

o inne …………………………………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie 

uczestnictwa  

w szkoleniu 

 

Co Pan/i oferuje turystom?      Tak      jeśli i tak to proszę wymienić) Nie 

Produkty spożywcze  

 

 

 

Rękodzieło/produkt artystyczny  

 

 

 

Baza noclegowa i/lub 

gastronomiczna 

 

 

 

 

Usługi edukacyjne/ rekreacyjne  

 

 

 

Inne  
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DANE ORGANIZACYJNE SPOTKANIA: 

Organizator: Stowarzyszenie Dolina Pilicy 
 

Termin składania zgłoszeń: 

do dnia 14.07.2019 r. 
 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy 

przesłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail 

dolinapilicy@onet.eu  

bądź złożyć bezpośrednio w:  

 

- LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy  

  ul. św. Antoniego 55,  

  97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

- Gmina Lubochnia 

   ul. Tomaszowska 9 

   97-217 Lubochnia  

   pokój  nr 9 

Partner: Gmina Lubochnia 

Kontakt: (44) 710-15-52, dolinapilicy@onet.eu 

Miejsce 

spotkania: 

 

Centrum Tradycji Kulinarnych  

Małecz 51  

97-217 Lubochnia 
 

Termin: 17.07.2019 

Czas trwania 

 

14.00-18.00  

 

Liczba miejsc ograniczona 

 

□ wyrażam zgodę* 

□ nie wyrażam zgody* na publikację mojego wizerunku przez administratorów danych osobowych, na potrzeby realizacji i promocji 

działań organizowanych w ramach Planu Komunikacji 2019 

 

                                                  …….……………………………………                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          Data, czytelny podpis uczestnika  
□ wyrażam zgodę* 

□ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych Formularzu zgłoszeniowym przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 55 w związku z realizacją w/w spotkania. 

 

 

                                                                                                                                                      ………………………..……………….. 

                                                                                                                                                         Data, czytelny podpis uczestnika 
 

 

□ wyrażam zgodę* 

□ nie wyrażam zgody* na otrzymywanie w przyszłości, drogą elektroniczną, telefoniczną, w tym sms-ową informacji na temat działań  

promocyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy. 

 

                                                                                                                                                ……………………………………….. 

                                        Data, czytelny podpis uczestnika  

 

*właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X 

 
 

KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie 

na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 

„rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

mailto:dolinapilicy@onet.eu
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przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 

prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@lodzkie.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych 

w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822). 

III. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest lokalna grupa działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy  

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu lub 

pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Dolina Pilicy, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  

ul. św. Antoniego 55; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres e-mail: (ido@dolinapilicy.nazwa.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w 

pkt. III.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych 

w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822). 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 

dostawcom wparcia informatycznego; 
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2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 

realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania . 

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 

przeprowadzenia archiwizacji; 

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie 

krócej niż do 31 grudnia 2028 roku; 

4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

5. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje 

mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

6. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie 

pomocy / wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku 

zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być 

odmowa przyznania/wypłaty pomocy. 
 
 

                                                                                                                                                      …………………………………………..……………….. 

                                                                                 Data, czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 


