
 

 

 
FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „BEE FRIENDS”/”Przyjaciele pszczół”  

Wyjazd studyjny na obszar LAG Moslavina, teren Kutina 

 

realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”, Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” oraz dwóch partnerów  

z Chorwacji – LAG Moslavina oraz LAG „5”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania. 

 

Dane osobowe: 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania/ pobytu: 
 

 
 

Data urodzenia: 
 

 

 

Dodatkowe informacje (proszę o zaznaczenie X): 

1. Jestem przedstawicielem:  

• organizacji pszczelarskiej, (nazwa) …........................................................................................... 

• organizacji pozarządowej, (nazwa) …........................................................................................... 

• ośrodka doradztwa rolniczego,(nazwa) …..................................................................................... 

• doradcą  rolnym, …....................................................................................................................... 

• pasiecznikiem …........................................................................................................................... 

 

2. Posiadam numer weterynaryjny swojej pasieki  …... 

Numer : ….................................... 

 

3. Jestem osobą defaworyzowaną wskazaną w LSR (ZP/ŻR) tj.: 

-  (uzupełnić) …....................................................................... 

-  (uzupełnić) …....................................................................... 

 

4. Brałem czynny udział w działaniach organizowanych podczas pobytu grupy chorwackiej w Polsce  

(w jaki sposób?) …................................................................................................................................ 

Dokonując zgłoszenia uczestnicy potwierdzają także, iż zaznajomili się z klauzulami informacyjnymi dot. ochrony danych osobowych, 
które stanowią załącznik nr 1 do formularza. 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „BEE FRIENDS” /”Przyjaciele pszczół”  
i przyjmuję go do stosowania” 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań. 
 
 …………………………..............       .…………..................

 (podpis)          (data) 



 

 

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego 
 
 
KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, 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. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamen tu 
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. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań 
wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 

2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

 administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach; 

 z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46; 

 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: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 

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

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

wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

 

III. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie oraz 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z siedzibą w Łodygowicach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl lub 
biuro@zywieckiraj.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 11 lub 34-325 Łodygowice, ul. Królowej 

Jadwigi 6;  

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: iodo@lgdziemiapszczynska.pl lub 

biuro@infosystem-projekt.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 

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

wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f) 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  
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1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 
2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

IV. 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, 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 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; 

5. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 na formularzu zgłoszeniowym oraz liście obecności  

stanowiącej załącznik do wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego 
w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji w ramach poddziałania 19.3. 

  
 

 

 …………………………..............       .………….................. 

 

 (Podpis)                                                   (data) 


