
 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY 
na rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska” w dniu 26 maja 2018 r. w ramach projektu  „Know-How – na podstawie wymiany 
międzyregionalnych doświadczeń” 
 

Nazwisko 
 
 

Imię PESEL 

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy 
 
 

Poczta Miejscowość 

Ulica 
 
 

Nr domu Nr lokalu 

Dane kontaktowe 

nr telefonu 
 
 

 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą 

przy ul. 3 Maja 11,43-200 Pszczyna (zwane dalej LGD). 
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD w celach związanych z realizacją projektu „Know-How – na 

podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń”, nie krócej niż do 31.12.2027r. 
3. Obowiązek podania danych i czas przetwarzania danych wynika z Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu C  

pn. „Know-How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń” w ramach Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001174. 

4. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane do Stowarzyszenia „Region Beskidy” w celach związanych z 
realizacją projektu „Know-How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń”, a także organom 
kontrolnym w ramach przeprowadzanej kontroli. 

5. Osobie podającej dane przysługuje wgląd do przetwarzanych przez LGD danych osobowych jej dotyczących, a także 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Podanie danych w składanym przez Państwa formularzu zgłoszeniowym jest wymogiem koniecznym do 
uczestnictwa w rajdzie rowerowym. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podpisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszym Formularzu 
zgłoszeniowym na potrzeby realizacji projektu „Know-How – na podstawie wymiany międzyregionalnych 
doświadczeń”  zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych  ze zm. 

9. Informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem rajdu rowerowego organizowanego w ramach projektu  
„Know-How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń”i akceptuję jego treść. 

 
 

……………………..……………………..………………  
                                                                                                   Podpis uczestnika rajdu rowerowego

 

1. W jaki sposób angażuje się Pani/Pan w rozwój lokalnego środowiska  (proszę podać organizację do 
której Pani/Pan przynależy lub opisać działania jakie Pani/Pan podejmuje). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Czy jest Pani/Pan  członkiem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”?       

 TAK                        NIE* 
 

*Właściwe zaznaczyć 


