UNIA EUROPEJSKA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na wyjazd studyjny

„Wymiana doświadczeń łączy regiony”
25 - 28 lipiec 2022 r.
Imię i Nazwisko
Reprezentowana grupa docelowa w
projekcie

Adres

E-mail
Telefon
Data urodzenia
Wymagania specjalne
(dieta, podjazd dla niepełnosprawnych, itp.)

Informacja na temat przetwarzania danych:
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.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO informujemy, że:
I. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie realizacji projektu jest Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
II. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@lgd-sasiedzi.pl
III. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
IV. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji.

V. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu oraz podmiotom realizującym
archiwizację i obsługę informatyczną.
VI. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
VII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie jest równoznaczne z brakiem
możliwości wzięcia udziału w wizycie studyjnej.
VIII. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi”,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub przesłać na adres e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com,
biuro@lgd-sasiedzi.pl najpóźniej do dnia 11 lipca 2022 roku do godz. 15:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w wizycie studyjnej prosimy o
wcześniejszą informację.
……………………………………………
Data i podpis

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW
dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej ksow.pl.

