Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Data wpływu formularza zgłoszeniowego ….....................................................………
(wypełnia koordynator projektu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Prawdziwy smak czyli kredens żywności w Gminie Hrubieszów”
realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty
1.

Dane teleadresowe

Dane osobowe

Imię/Imiona
Nazwisko
Płeć

Kobieta
Mężczyzna
(Prosimy o podkreślenie prawidłowej odpowiedzi)

PESEL
Adres zamieszkania

Miejscowość
Nr domu
Kod pocztowy i miejscowość
Gmina

Dane kontaktowe

Nr telefonu
Adres e-mail

Adres do
korespondencji

Miejscowość
Nr domu
Kod pocztowy i miejscowość

Nazwa organizacji

…………………………………………………………………
(data i czytelny podpis kandydata)

„Europejski Fundusz Rolny na Recz 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 2014-020”

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
1.Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz
zasadami realizacji projektu i spełniam warunki uczestnictwa w projekcie.
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany/ poinformowana*, iż projekt dofinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20142020 Plan operacyjny na lata 2020-2021 złożony w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany/ poinformowana*, o możliwości zarejestrowania się jako Partner
KSOW oraz o portalu internetowym http.://ksow.pl.
4.Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie „Prawdziwy smak czyli kredens żywności w Gminie
Hrubieszów” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
5.Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do
projektu.
6.Wyrażam zgodę na publikację dokumentacji zdjęciowej z zajęć w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
7.Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie
Kwiaty o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.
8.Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych na
nośnikach cyfrowych na potrzeby promocji Projektu.

…………………………………………………………………
(data i czytelny podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

„Europejski Fundusz Rolny na Recz 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 2014-020”

Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.
„Prawdziwy smak czyli kredens żywności w Gminie Hrubieszów”
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w związku z zgłoszeniem do projektu jest
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty, z siedzibą: Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów.
2. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ww. Rozporządzeniem zwanym
dalej „RODO”, wyłącznie w zakresie związanym z uczestnictwem w projekcie pn.: „Prawdziwy smak czyli
kredens żywności w Gminie Hrubieszów” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021 złożony w ramach
konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zwanym dalej jako „Projekt”.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a)
w związku z art. 7 RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu.
5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgodę na
udostępnianie swoich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz
przeprowadzanych na zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem
możliwości uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją Projektu.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu projektu określonego
w regulaminie rekrutacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ew.
sprostowania błędnych danych. Żądanie należy przesłać na adres e-mail: polskie.kwiaty2008@wp.pl.
9. Pani/Panu jako uczestnikowi Projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
b) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację.
c) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
e) Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
f) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
g) Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności.
h) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych.
i) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO .

Data i miejsce……………………………………………………

Wyrażam zgodę ...…………………………………………………………..
(czytelny podpis Kandydata)

„Europejski Fundusz Rolny na Recz 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 2014-020”

