FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
I.

Dane uczestnika wyjazdu studyjnego do do Regional Development Agency Posavje, Fisheries
Local Action Group Posavje

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wyjazdu studyjnego organizowanego w ramach działania
4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”
oraz deklaruję swój udział w wyjeździe studyjnym do do Regional Development Agency Posavje, Fisheries
Local Action Group Posavje.

....................................................................................................................................................
/IMIĘ I NAZWISKO/
.......................................................................................................................................................
/ADRES ZAMIESZKANIA /
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
/NR TELEFONU/
…..................................................................................................................................................
/PESEL/
/DATA I MIEJSCE URODZENIA/
…..................................................................................................................................................
/NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI,
KTÓRYM UCZESTNIK BĘDZIE POSŁUGIWAŁ SIĘ PODCZAS PODRÓŻY/UWAGA!

Oświadczam, iż reprezentuję:
(zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie)
przedstawiciel sektora rybackiego
Zarząd RLGD
przedstawiciel samorządu
przedsiębiorca z branży około rybackiej
aktywni członkowie RLGD
UWAGA! Termin ważności dowodu tożsamości musi wynosić przynajmniej 1 miesiąc od dnia powrotu z wyjazdu.

II. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć do biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze
Dobiegniewskie ” do dnia 15 września 2020 r. do godziny 11.00 (liczy się data i godzina otrzymania
pisma):
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org
adres: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

……………………………………………………………………….
/ PIECZĘĆ* lub IMIĘ I NAZWISKO/

…………………………………………………….
/ PODPIS I DATA

III. 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 kontaktować 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 kontaktować 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 zadań 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 działań 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 kontaktować 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 kontaktować 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
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 zadań 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 działań 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 kontaktować 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 kontaktować 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 zadań 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
działań 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 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;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane
przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2018 r.
Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed
takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może
zostać 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 na wyjazd studyjny oraz Liście uczestników wyjazdu studyjnego stanowiącej załącznik
do wniosku o płatność na operacje w zakresie działań 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/

