
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W WARSZTATACH  W RAMACH PROJEKTU PN.  

„ZDOBYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ NA ROZWÓJ 

GOSPODARCZY I SPOŁECZNY OBSZARÓW WIEJSKICH                                       

– III EDYCJA 2021” 
 

 

1. Pełna nazwa koła gospodyń wiejskich:  

 

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

2. Adres: 

 

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

3. NIP: 

 

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

4. Imię i nazwisko osoby oddelegowanej do uczestnictwa w warsztatach przez organizację – 

stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich:  

 

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

 

5. Numer telefonu kontaktowego:……….……………………………………….…………….. 

 

6. E-mail:……………………………………………………………………………………….  

7. Udział w warsztatach1: 

 warsztaty z postaw makramy,  

 warsztaty z wyplatania ze słomy. 

 

 

 

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

/miejscowość – data/                                 /czytelny podpis osoby reprezentującej organizację/ 

  1 zaznaczyć odpowiednie pole X 

  

 

 

 

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

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. 



ZAŁĄCZNIK NR 8 do Polityki  - 

DOKONANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury 
z siedzibą w Sarbinowie przy ulicy Leśnej 2, reprezentowane przez Dyrektora (zwanego 
dalej SCK w Sarbinowie); 
2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/Inspektora Ochrony 
Danych (IOD), tel. 94 711-01-55, e-mail: it@scksarbinowo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji operacji pn. „Zdobycie 
nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich – 
III edycja 2021”, w tym m.in. rekrutacji uczestników, promocji przedsięwzięcia, obsługi 
administracyjnej, utrwalania wizerunku uczestników podczas warsztatów (*należy podać cel 
przetwarzania np. realizacja złożonego wniosku), na podstawie art. 6 pkt. 1 i 2. Statutu 
Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie  (*należy podać podstawę prawną 
przetwarzania np. art. 6 ust. 1 ustawa….itp.); 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  (*należy podać również podmioty przetwarzające – jeżeli istnieją); 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat (*okres  - zgodnie z 
obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, jeżeli nie ma możliwości wskazania 
okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia 
zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itp.); 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych stanowi zgodę na ich 
przetwarzanie i jest warunkiem rozpatrzenia sprawy/wniosku. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie 
sprawy/wniosku – sprawa/wniosek pozostaje bez rozpoznania.  
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.  
 
 
 
…………………………………………………….. 
Podpis osoby fizycznej, której dane dotyczą 
 
 
Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy osób fizycznych (a nie np. firmy, 
przedsiębiorstwa – wpisany do CIGD ,stowarzyszenia, fundacji itp.) – formularz obowiązuje od 25 maja 2018 r. 
 

 


