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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa operacji: Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach aktywizacji, w zakresie: zasad i
warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z Poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Wsparcie działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich.
Termin: 20.05.2020 r. godz. 11:00

Niniejszym zgłaszam udział w przedmiotowym spotkaniu:
Imię i nazwisko/
nazwa uczestnika:
Adres e-mail:
Dane kontaktowe:

Przynależność uczestnika do grupy defaworyzowanej: TAK/NIE (zaznaczyć wybrane)
•
•
•

wiek poniżej 35 lat, lub
wiek powyżej 55 lat, lub
niepełnosprawność

Termin przesłania formularza zgłoszeniowego: do 19.05.2020 r.
Sposób przesłania zgłoszenia: skan z podpisami na adres: biuro@ksiestwo.nysa.pl
Do formularza zgłoszeniowego należy obowiązkowo dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą zbierania
i przetwarzania danych osobowych, podpisaną przez uczestnika spotkania.

Miejscowość: …………………………….., data: ……………………………..

Podpis i pieczęć osoby zgłaszającej

ul. Bracka 7, 48-300 Nysa

+ 48 (77)4335599

www.ksiestwo.nysa.pl

biuro@ksiestwo.nysa.pl
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Klauzula informacyjna dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych
osoby fizycznej występującej jako uczestnik spotkania/szkolenia/konferencji/warsztatów
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które nam zostały przekazane w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Dlatego, zgodnie z
przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Panią/Pana o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy
Pani/Pana danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Pani/Pana uprawnienia.
1. Administrator.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym jest Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Można się z nami
skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 77 433 55 99 lub pisząc pod adres: biuro@ksiestwo.nysa.pl. W przypadku przekazania przez nas
Pani/Pana danych do Zarządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności,
dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji
lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta, podmioty te staną się odrębnymi administratorami Pani/Pana
danych osobowych. Wówczas będą zrealizować wobec Pani/Pana swój obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu rejestrowania faktu udzielenia Pani/Panu doradztwa i przekazania Zarządowi Województwa
Opolskiego informacji niezbędnych do wykazania, że realizujemy obowiązki nałożone na nas postanowieniami umowy ramowej, której
jesteśmy stroną (umowa ta nakłada na nas m.in. obowiązek udzielania bezpłatnego doradztwa i rejestrowania tego faktu).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO ). Zgodę można w każdej chwili wycofać,
wysyłając stosowne żądanie na jeden z naszych adresów podanych wyżej lub informując nas o tym w naszym Biurze i podpisując się pod
tym żądaniem na dokumencie, który Pani/Panu przedstawimy (musimy takie oświadczenia dokumentować).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w liście obecności oraz zgody na udostępnianie swojego wizerunku jest
dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednocześnie jest niezbędne do przeprowadzenia oraz uczestnictwa w ww.
spotkaniu/szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w ww. wydarzeniu. Pani/Pana dane
osobowe (w tym wizerunek) mogą być wykorzystywane w ramach działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionych wyżej
instrumentów wsparcia. Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej:
biuro@ksiestwo.nysa.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania przez nas Pani/Pana danych do tego momentu.
3.

Okres przetwarzania.
Planujemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami właściwych umów o przyznanie pomocy, do czasu osiągnięcia
celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności przez okres
przechowywania dokumentacji, określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów.

4.

Twoje uprawnienia.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które nam zostały przekazane, do żądania ich usunięcia,
sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia – bardziej szczegółowo kwestie Pani/Pana
uprawnień regulują przepisy RODO.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli Pani/Pan ma dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy dane i tego, jak je chronimy, można nas zawsze o to
zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie
na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880
t.j. z dnia 05 kwietnia 2017 r.).

Data i czytelny podpis uczestnika:
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+ 48 (77)4335599

www.ksiestwo.nysa.pl

biuro@ksiestwo.nysa.pl
Strona 2 z 2

