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Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

- poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 
 

 
Warsztaty z …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
organizowane w ………………………………………………………………………………………………………………. dniu………………………………… 
 

 
Gmina:……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Grupa defaworyzowana: ze względu na dostęp do rynku pracy 
 

- młodzież (w wieku od 12 do 25 lat), 

- kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / wychowawczym, 

- osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź mające niski 

  poziom wykształcenia, 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- osoby z niepełnosprawnością, 

- osoby opuszczające zakłady karne. 

Grupa defaworyzowana: ze względu na wykluczenie społeczne 

 - dzieci (do 12 r. życia), 

- młodzież (w wieku od 12 do25 lat) , 

- seniorzy (w uproszczeniu przyjmując osoby 50+), 

- osoby z niepełnosprawnością. 
 

Zgoda na udział w warsztatach i na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział w warsztatach (imię i nazwisko uczestnika warsztatów) ………………………..…………………………………………………………..………….. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, gromadzenie ich oraz archiwizowanie przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie 
Dolina Pilicy (Administrator danych) z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 55 w związku z realizacją zadań aktywizujących lokalną 
społeczność, prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz na potrzeby wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju  
(zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
 
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o celu ich przetwarzania, ich 
odbiorcach, prawie do ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

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

                      Czytelny podpis uczestnika lub podpis opiekuna prawnego 
 

 

Zgoda na publikację i rozpowszechnianie wizerunku 

           Udzielam Stowarzyszeniu Dolina Pilicy – organizatorowi warsztatów, nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym 
rozpowszechniania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji statutowej 
działalności Stowarzyszenia. Jako podmiot rekomendujący zrzekam się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania 
wskazanych materiałów z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik 
cyfrowych, pod warunkiem, że te działania służyć będą jedynie promocji obszaru Stowarzyszenia Dolina Pilicy. 

 

                                                                                                                                                             …………………………………………………………………….. 
                          Czytelny podpis uczestnika lub podpis opiekuna prawnego 

 

 


