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

Formularz zgłoszeniowy na konferencję
„PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA
LOKALNE”
realizowaną przez LGD „RAZEM” finansowaną ze środków PROW 2014-2020, podziałania 19.4
(proszę wypełnić komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami)

Imię i nazwisko:
Gmina:

Podmiot:

□
□
□
□
□
□

przedstawiciel/przedstawicielka jst
przedstawiciel/przedstawicielka GBP
przedstawiciel/przedstawicielka szkoły
przedstawiciel/przedstawicielka lokalnego NGO
przedstawiciel/przedstawicielka KGW
inny niż wyżej wymienione ……………………………………………………..

Nazwa podmiotu
zgłaszającego uczestnika:
Termin/miejsce

Oświadczenie:

Data i podpis:

18 czerwca 2019, Centrum Społeczno-Kulturalne w Starych Kobiałkach
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.:
 administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZLOŚCI” z
siedzibą w Łukowie;
 z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny ul. Świderska 12, 21-400 Łuków;
 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: poczta@lgdrazem.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt. 2;
 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);
 zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 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 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z
2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861);
 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, min. ARiMR z siedzibą Al. Jana
Pawła II 70, 00-175 Warszawa oraz Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą, ul. A. Grottgera 4, 20-029
Lublin;
 zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez
okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku.
 przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
 w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;.

