
                      
  

 

 

                   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Konkurs wędkarski 

„Smaki Pojezierza – VIII Regionalny Dzieo Rybaka” 
Operacja pt. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację 

imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności 

różnicowanie działalności, wykorzystanie atutów środowiska  

oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.  
 
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
I. Dane uczestnika konkursu wędkarskiego 

 
 

.................................................................................................................................................... 
/IMIĘ I NAZWISKO/ 

 
 

...................................................................................................................................................... 
/ADRES ZAMIESZKANIA / 

 

      II. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEO  

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesład w formie scanu na adres mailowy 
biuro@pojezierzedobiegniewskie.org lub dostarczyd do biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 
„Pojezierze Dobiegniewskie ” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew do dnia 29 kwietnia 2019 r.  
do godziny 13.00 (liczy się data i godzina otrzymania pisma). 
 
 
       III. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim 
jeziora Klasztorne Górne na kanale Młynówka nr 1 (poz. 549) stanowiącym zał. nr 2  
do niniejszego formularza 
      
 
 
   ……………………………………………………………………….                                      ……………………………………………………. 
                    /IMIĘ I NAZWISKO/                                                                  / PODPIS I DATA/ 
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Załącznik nr 1  do Formularza zgłoszeniowego - Konkurs wędkarski  w ramach imprezy  
„Smaki Pojezierza – VIII Regionalny Dzieo Rybaka” 
 

   
-----------------------------------------, -----------------------------  r.  

                                                               miejscowośd                                            data 

 

--------------------------------------------- 
                  Imię i nazwisko  

 

--------------------------------------------- 
                Adres zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Nazwa zadania: 
 

Konkurs wędkarski w ramach imprezy „Smaki Pojezierza – VIII Regionalny Dzieo 
Rybaka” realizowanej w ramach operacji pt. Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej 
oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności różnicowanie 
działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia  
ryb słodkowodnych 
 

Data i miejsce realizacji: 3 maja 2019, Strzelce Krajeoskie 
 

Znak sprawy:  
(wypełnia pracownik UM) 

 
 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” (Stowarzyszenie),  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 

Województwo Lubuskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1/: 

 

 w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przez Stowarzyszenie Konkursu wędkarskiego w ramach 
imprezy „Smaki Pojezierza – VIII Regionalny Dzieo Rybaka” 

 

 w celach marketingowych i promocyjnych działalności Stowarzyszenia, ARiMR oraz Województwa Lubuskiego, w tym 
na stronie internetowej, na profilu Facebook oraz publikacjach w mediach poświęconych imprezie „Smaki Pojezierza  
– VIII Regionalny Dzieo Rybaka” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
  

 

 

                   

 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktowad się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktowad się  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 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); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez 
administratora danych w celu realizacji zadao wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. 
a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 marca 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej  
na realizację operacji w ramach działao prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. 
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo 
 i Morze" (Dz. U. poz. 611); 

II. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Lubuskie z siedzibą  
w Zielonej Górze; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktowad się poprzez adres e-mail: 
kancelaria.ogolna@lubuskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;  

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktowad się w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:  kancelaria.ogolna@lubuskie.pl  lub pisemnie na adres 
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

mailto:INFO@ARIMR.GOV.PL
mailto:iod@arimr.gov.pl
mailto:kancelaria.ogolna@lubuskie.pl


                      
  

 

 

                   

 

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); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez 
administratora danych w celu realizacji zadao wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku z ustawą  
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) 
oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 marca 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej  
na realizację operacji w ramach działao prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. 
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo  
i Morze" (Dz. U. poz. 611); 

III. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest lokalna grupa działania RLGD „Pojezierze 
Dobiegniewskie”  

 z siedzibą w Dobiegniewie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktowad się poprzez adres e-mail: 
biuro@pojezierzedobiegniewskie.org lub pisemnie na adres korespondencyjny RLGD „Pojezierze 
Dobiegniewskie” ul.Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktowad się  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org lub 
pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2, (jeżeli został 
wyznaczony); 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 
„rozporządzenie 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); 

5. zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych 
w celu realizacji zadao wynikających z art. 34 ust. 3 lit. e) i f) oraz ust. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 
320, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  



                      
  

 

 

                   

 

i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach 
działao prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia  
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 
611); 

IV. Oświadczam, że zostałem poinformowany(-a) i zrozumiałem(-am), że:  

(oświadczenie wspólne odnoszące się do każdego z administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą byd 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; 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane 
przez okres realizacji zadao, o których mowa w pkt I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2018 r. 
Okres przechowywania danych może zostad każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeo, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeo lub do obrony przed 
takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może 
zostad przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

4. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 
2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Formularzu 
zgłoszeniowym do udziału w konkursie wędkarskim,  Liście uczestników konkursu wędkarskiego, 
Protokole z konkursu wędkarskiego oraz Liście nagrodzony uczestników w ramach konkursu 
wędkarskiego stanowiących załącznik do wniosku o płatnośd na operacje w zakresie działao 
prowadzonych w ramach współpracy objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wynika z obowiązku 
zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących.  

 

 

…………………………………………………………………… 

                     /PODPIS I DATA/ 


