
Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszeniowa  

Konkurs na projekt i wykonanie statuetki Znaku Marki lokalnej Dolina Pilicy 

 

I. Nazwa Podmiotu / Imię i Nazwisko zgłaszającego projekt:  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 

II. Dane kontaktowe zgłaszającego projekt:  

 

1. Imię i Nazwisko ................................................................................................................  

2. E-mail: ..............................................................................................................................  

3. Tel. ....................................................................................................................................  

 

III. Tytuł projektu:  

 

..............................................................................................................................................  

 

IV. Opis projektu:  

 

Wymiary statuetki:....................................................................................................................... 

 

Użyte materiały: 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Planowana technologia:................................................................................................................ 

 

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

 

Masa:……………………………………………………………………………………………. 

 

Koszt wykonania jednego egzemplarza:…................................................................................... 

 

 

V. Akceptuję Regulamin Konkursu.  

 

..............................................................................  

PODPIS osoby zgłaszającej projekt do Konkursu  

 

Data zgłoszenia: ...........................  

 

  



Konkurs na projekt i wykonanie statuetki Znaku Marki lokalnej Dolina Pilicy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

Dolina Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 55, nr tel. 44 710 15 

52, adres email: dolinapilicy@onet.eu 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez Administratora 

inspektorem ochrony danych, adres email ido@dolinapilicy.nazwa.pl  

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj: 

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w jednym lub większej liczbie określonych celów (dla celów związanych z procedurą 

przeprowadzenia Konkursu, promocji, monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości  

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”) 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

W celu sprawozdawczości:  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 

70, 00-175 Warszawa, e-mail: info@arimr.gov.pl  

Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź  adres e-

mail: info@lodzkie.pl  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. do 31 grudnia 2028r. 

5. Posiada Pani/Pan : 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych 

osobowych; 

 w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału w w/w Konkursie 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

 

..................................................  

data i podpis 


