
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CYKL SZKOLEŃ w 2022 roku 
realizowanych w ramach projektu  

„Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” 
wypełniony formularz proszę przesłać na adres: kontakt@ngowpowiecie.pl lub dostarczyć do siedziby  

Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie – ul. Armii Polskiej 23 Sianów. Telefon kontaktowy: 669 436 654 

 

Dane osoby zgłaszającej się: 
 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy, 
E-mail 

 

Nazwa i adres 
reprezentowanej 

organizacji pozarządowej 
 

Nazwa gminy w powiecie 
koszalińskim 

 

 

Tematyka i terminy szkoleń: 

□ „Tworzenie i funkcjonowanie ciał dialogu obywatelskiego w JST. Dobre praktyki, regulacje 

ustawowe i zakres działania”   
23.09.2022 r.- Prowadząca: Magdalena Pieczyńska - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Sianowie (szkolenie jednodniowe) 

□ „Budowanie wizerunku NGO w otoczeniu, silna marka III sektora, nowoczesne narzędzia 

komunikacji”  
1.10.2022 r. – Prowadząca: Milena Szczepańska-Zakrzewska - Powiatowe Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Sianowie (szkolenie jednodniowe) 
□ „Księgowość i zatrudnianie pracowników w NGO’s. Rozliczanie finansowe i merytoryczne zadań 

publicznych”   
08.10.2022 r.– Prowadzący: Artur Gluziński - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Sianowie (szkolenie jednodniowe)  

 □ „Współpraca samorządu z NGO i mieszkańcami. Partycypacja i obszary współdziałania. Realizacja 

zadań publicznych” 
14.10.2022 r. – Prowadząca: Agata Szewczyk – Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Sianowie (szkolenie jednodniowe)  
21.10.2022 r. – Prowadząca: Magdalena Pieczyńska - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Koszalinie (szkolenie jednodniowe) 

□ „Tworzenie modelowych ofert konkursowych i rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty”. 

15.10.2022 r. – Prowadząca: Agata Szewczyk – Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w 
Sianowie lub w Bobolicach   
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(szkolenie jednodniowe)  

□ „Metodologia tworzenia ofert konkursowych i najważniejsze zasady fundrisingu”      

18-19.11.2022 r. – Prowadząca: Agata Szewczyk  
(szkolenie dwudniowe – wyjazdowe z noclegiem i wyżywieniem) 

□ „Budowanie zespołu i komunikacja w zespole. Liderstwo i współpraca w grupie”      

25-26.11.2022 r. – Prowadząca: Agata Szewczyk 
(szkolenie dwudniowe – wyjazdowe z noclegiem i wyżywieniem) 
 

* proszę zaznaczyć wybrane szkolenie, stawiając znak „x” w odpowiednim kwadracie 

 

 

 

 

 
 
 

…………………………………………………………………………… 
pieczęć instytucji i podpis przedstawiciela organizacji 

pozarządowej 

 
 
 

……………………………………………………………………………                
 podpis osoby zgłaszającej się 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na cykl szkoleń 

dla potrzeb realizacji projektu „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszego 

formularza. 

 

 
 
 

…………………………………………………………………………… 
pieczęć instytucji i podpis przedstawiciela organizacji 

pozarządowej 

 
 
 

……………………………………………………………………………                
 podpis osoby zgłaszającej się 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 

04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO” . W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, 

zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, informuje, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, ul. Armii Polskiej 23, 

76-004 Sianów, którego reprezentantem jest Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej. 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: szewczyk.agata@outlook.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie 

Koszalińskim” – sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, 

którego głównym zadaniem jest wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. Niezbędność 

przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit a) oraz c) RODO, a także Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2490) 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy/osoby, którym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej 

powierzyło świadczenie usług księgowych, kadrowych oraz instytucja: Narodowy Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w celu monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz 

przeprowadzonych na zlecenie NIW CRSO ewaluacji.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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 Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednakże w przypadku ich nie podania, 

nie będzie mogła Pan/Pani wziąć udziału w cyklu szkoleń.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

……………………….………………………….. 

Data i podpis potwierdzający zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 

 

 



 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji projektu „Dialog obywatelski 

i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” – sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030. Tym samym wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli  

w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych  na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacji oraz firmom/osobom, którym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Sianowskiej powierzyło świadczenie usług księgowych, kadrowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam 

poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na 

ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

……………………….………………………….. 

Data i podpis 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” – 

sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronach internetowych,  

w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. 

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystywanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia te 

mogą być wykorzystywane wyłącznie do promocji i komunikacji Projektu. 

 

……………………….………………………….. 

Data i podpis 

 

 


