”Europejski Fundusz Rolny na rzecz 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 2014-2020.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu/operacji KSOW
………………………………..……………..
(pieczęć gospodarstwa)

………………………………………….
(miejscowość, data)

Zgłaszam uczestnictwo w operacji pn. „Wolanow Food Festival”.
Organizator Operacji/Projektu

Gmina Wolanów

Tytuł operacji
Nr umowy

„Wolanow Food Festival”
KSOW/3/2019/062

Okres realizacji operacji

Od 01.06.2019 do 30.09.2019

I DANE PODSTAWOWE
1

Imię i nazwisko / nazwa

2

Rok urodzenia

3

Nazwa gospodarstwa /
podmiotu
Adres do korespondencji
(kod, miejscowość, ulica, nr
tel., e-mail, fax)
Województwo w którym
leży gospodarstwo/zakład
Strona www, adres profilu
Fb gospodarstwa
Wytwarzane produkty

4

5
6
8
9

Zwięzły opis gospodarstwa
/ zakładu

10 Zgłaszam udział w
spotkaniu w dniu:
7 IX 2019 r.- Kośmin lub
10 IX Końskowola GOK
woj. Lubelskie
(w przypadku wyboru
proszę wstawić „x”) *
dojazd po stronie
uczestnika (30 osób)

7 IX

10 IX

Zgłaszam udział w spotkaniu w dniu:
05 IX 2019 r. Małecz CTK
09 IX 2019 r. Wolbórz
woj. Łódzkie
(w przypadku wyboru proszę wstawić „x”)
* dojazd po stronie uczestnika (30 osób)

05 IX

09 IX

Zgłaszam udział w
spotkaniu w dniu:
24 VIII 2019–Rzuchowa
CPL Rzuchowa 1
lub
12 IX 2019 – Pietrzejowice
woj. Małopolskie
(w przypadku wyboru
proszę wstawić „x”) *
dojazd po stronie
uczestnika (30 osób)
Zgłaszam udział w
spotkaniu w dniu:
30 VIII 2019- Zakrzew lub
14 IX 2019 - Wolanów
woj. Mazowieckie (w
przypadku wyboru proszę
wstawić „x”) * dojazd po
stronie uczestnika (30
osób)

24 IX

12 IX

Zgłaszam udział w spotkaniu w dniu:
27 VIII 2019 – Świerczek lub
29 VIII 2019 r. Tychów Nowy
woj. Świętokrzyskie
(w przypadku wyboru proszę wstawić „x”)
* dojazd po stronie uczestnika (30 osób)

27 VIII

29 VIII

30 VIII

14 IX

Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej
zbierania danych osobowych. O zakwalifikowaniu do operacji jak też do poszczególnych
działań/form decyduje kolejność zgłoszeń!. Preferowane są osoby w wieku do 35 lat. Nie czekaj
wyślij zgłoszenie już dziś 
Osoby do kontaktu:
Anna Okrój: a.okroj@wolanow.pl | tel + 48/380 36 51
Małgorzata Szczepaniak: sekretarz@wolanow.pl / 48/380 36 32
Bronisław Helman: dolinapilicy@onet.eu /667 449 044
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie
powyżej dane są zgodne z prawdą.
2. Zgłaszam udział w projekcie z własnej dobrowolnej inicjatywy.
3. Wyrażam wolę uczestnictwa w operacji „Wolanow Food Festival” w 2019 roku.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele rekrutacji w tym operacji,
zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przyjąłem do wiadomości że mój udział w projekcie jest bezpłatny tzn. nie wiąże się z żadnymi
kosztami ani opłatami po mojej stronie na rzecz operacji „Wolanow Food Festival”.
5. Zostałam/em poinformowana/y, iż operacja jest realizowana przy wsparciu finansowym KSOW.
6. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez
Gminę Wolanów, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne jednostki związane z realizacją operacji, dla
celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji pn. „Wolanow Food
Festival”.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas imprez,
zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na portalu facebook, stronie internetowej Gminy Wolanów,
Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz na stornie internetowej KSOW, partnerów operacji oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, aczkolwiek jego niepodpisanie oznacza brak możliwości
udziału w projekcie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o wynagrodzenie względem Gminy Wolanów, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu wykorzystywania
mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

…………………………………
(miejscowość i data)

………………………………..……………………….……………….
(pieczęć / czytelny podpis uczestnika operacji)

Biuro operacji: Gmina Wolanów | ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów | tel. 48 380 36 51;
e-mail: a.okroj@wolanow.pl | www.wolanow.pl
Operacja jest realizowana w partnerstwie z: LGD „Razem dla Radomki”, Związkiem Gmin Radomka
oraz Gminą Potworów.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie
partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Nazwa operacji: „Wolanow Food Festival”
Termin i miejsce realizacji: 01 czerwca 2019 roku – 30 września 2019 roku, Gmina Wolanów,
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, w zakresie warsztatów, udziału w Wolanow Food Festival.
Organizator: Gmina Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 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
osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wolanów (adres: Radomska 20, 26-625 Wolanów,
telefon 48 6186051)
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
- prawo do bycia zapomnianym” inaczej prawo do usunięcia danych może być realizowane pod warunkiem
zrealizowania, rozliczenia operacji pn. „Wolanow Food Festival” oraz upływu okresu trwałości operacji lub też
czasu koniecznego do przechowywania dokumentacji związanej z realizowaną operacją przewidzianego w
umowie lub stosownych przepisach / regulacjach prawa na warunkach art. 17 RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia
umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej
……………………………. dnia …………….2019 r.
………………….………………………………….
(podpis uczestnika)

