
    
 

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

 

 
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy złożyć osobiście u Sołtysa Sołectwa Rudnik 

lub przesłać podpisany skan na adres e-mailem: kgw.rudnik@wp.pl najpóźniej do dnia 29 lipca 2021 

roku do godz. 15.00. W przypadku przesłania skanu na e-mail, osoba zakwalifikowana jest 

zobowiązana dostarczyć oryginał przesłanego zgłoszenia przed rozpoczęciem udziału w projekcie. 

Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o 

wcześniejszą informację. 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Do udziału w zadaniu pn. Jestem eko 

organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku,  

w partnerstwie z Łosickim Domem Kultury, Miastem i Gminą Łosice oraz Powiatowym 

Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w Łosicach 

 

Termin i czas trwania:  

 

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2021r. w wymiarze:  

- szkolenie „Segregacja odpadów” 1 spotkanie, 4 godz. zegarowe  

- warsztaty recyklingowe - projektowanie i tworzenie przedmiotów użytkowych, 

3 spotkania, każde po 7 godz. zegarowych 

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przekazany zrekrutowanym uczestnikom. 

 

Miejsce realizacji: Świetlica wiejska, Rudnik 29A 08-200 Łosice 

 

Ja niżej podpisany(-a) oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta i Gminy Łosice, oraz zgłaszam 

chęć udziału w zadaniu i zobowiązuję się do udziału w nim, zgodnie z zasadami organizacji zadania, z 

którymi się zapoznałem(-am).  

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania  

e-mail 
 

Telefon  

Czy osoba należy do grupy 

defaworyzowanej określonej w 

LSR? (młodzież, osoba powyżej 

50 roku życia, w tym seniorzy, 

osoba bezrobotna, osoba 

zagrożona ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym) 

Tak Nie 

                                                                            

 

……………………………………………………… 

                 (data i podpis uczestnika)  



 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku w 

celu realizacji, udokumentowania i rozliczenia zadań w ramach wniosku o rozliczenie grantu przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny 

Bugu". 

                                                                           ……………………………………………………… 

                                                                       (data i podpis uczestnika) 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzane danych 

kontaktowych w celu realizacji, udokumentowania i rozliczenia zadań w ramach wniosku o 

rozliczenie grantu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku oraz  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa 

Działania - Tygiel Doliny Bugu". 

                                                                           

 ……………………………………………………… 

                       (data i podpis uczestnika) 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 

((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

Informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w procesie realizacji zadania jest Koło 

Gospodyń Wiejskich w Rudniku oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-

312 Drohiczyn, tel. + 48 797 091197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl, 

www.tygieldolinybugu.pl. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: kgw.rudnik@wp.pl oraz 

iod@tygieldolinybugu.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia zadania w ramach projektu grantowego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

b) wykorzystania wizerunku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 

powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 

kurierzy oraz obsługa informatyczna.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu projektu grantowego.  

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna 

zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, 

może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


