
 
 
 
 
 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury” 

 
  

Formularz zgłoszeniowy uczestników szkoleń z tworzenia  
i ozdabiania koron żniwnych 

 
 

I. ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU:  
 

TERMIN SZKOLENIA: 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

ADRES:  

 

TEL.: 

 

E-MAIL: 

 
 

 

PROSIMY O ZABRANIE NA SZKOLENIA SWOICH MASECZEK 

OCHRONNYCH ORAZ RĘKAWICZEK!!! 

 
 

 

 

II. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

 
Proszę o przesłanie wypełnionego formularza e-mailem na adres: lgd@gornaprosna.pl  
lub osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”,  pod adres: Sternalice 81, 
46-333 Sternalice. 

MAKSYMALNIE DO 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTACIE MUSI ZOSTAĆ ZGŁOSZONA  

DO 3 DNI ROBOCZYCH PRZED PLANOWANYM WARSZTATEM. 
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KLAUZULE INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą 

w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: minister@mkidn.gov.pl lub pisemnie 

na adres korespondencyjny siedziby administratora; 

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: 

abi@mkidn.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.1;  

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. 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z projektu „Mistrz tradycji” 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest lokalna grupa działania Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z 

siedzibą w Sternalice 8, 46-333 Sternalice; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny, wskazanym w pkt. II.1; 

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@gornaprosna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679,  

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych  

w celu realizacji zadań wynikających z projektu „Mistrz tradycji” 

Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. 

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; 

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-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 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; 
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5. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 

 

....................................................     
                 czytelny podpis  

 


