
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Formularz zgłoszeniowy 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu 
 

 

Lp. 

Imię i nazwisko* 
uczestnika/uczestniczki 
Nazwa reprezentowanej 

organizacji 

Adres do 
korespondencji * 

Kontakt  
z uczestnikiem*         

 
 

Data, godzina i miejsce  
szkolenia* 

 

1.  

 
 
 

 
 
 

 

E-mail:  
 

………………….……….. 

 
Telefon:  

 

……….……..………….. 

 
17.10.2022 r. 

 
Godz. 12.00 

 
 
 
Formularz należy przesłać na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl.  
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
powyżej przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak (Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 5, 46-081 
Dobrzeń Wielki), KRS: 0000263006, NIP: 7521410218, e-mail. lgd@stobrawskiszlak.pl, w celu 
zarejestrowania się na szkolenie organizowane przez to Stowarzyszenie, a także w celi monitorowania 
przez to Stowarzyszenie swojej działalności, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i mierzenia 
skuteczności podejmowanych przez to Stowarzyszenie działań. 
Zgoda jest dobrowolna i w każdym czasie może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego wniosku 

na jeden z adresów podanych wyżej, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania danych do tego momentu. 

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest formularz informacyjny przekazany przez Stowarzyszenie1. 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
(data, podpis składającego oświadczenie) 

 

 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PPROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 
 
 

                                                
1 Klauzula informacyjna może zostać zmieszczona na odwrocie zgody. 

mailto:a.glab@umwo.opole.pl
mailto:lgd@stobrawskiszlak.pl


 

 

 

 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając formularz 
dostępny na naszej stronie internetowej. Dlatego mamy obowiązek poinformować 

Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich 
danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

 

1. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  

(Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki), KRS: 0000263006, NIP: 7521410218, 
Regon:160104422. 

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 667 983 637 lub pisząc na adres e-mail. 
lgd@stobrawskiszlak.pl.  

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarejestrowania Cię na szkolenie organizowane przez to 
Stowarzyszenie a także w celi monitorowania przez to Stowarzyszenie swojej działalności, wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju i mierzenia skuteczności podejmowanych przez to Stowarzyszenie działań. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest  Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO1), którą możesz w każdym momencie wycofać, składając stosowne oświadczenie pisemne do 
Biura Administratora (adres wskazany w pkt 1) lub wysyłać stosownego maila na adres poczty 
elektronicznej wskazany również w tamtym punkcie. W przypadku wycofania przez Ciebie zgody na 
przetwarzanie, przetwarzanie Twoich danych do tego momentu będzie legalne. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne – 
nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jeżeli nie podasz tych danych nie będziemy mogli 
się z Tobą skontaktować w dogodnej dla Ciebie formie i nie zostaniesz zapisany na udział  
w szkoleniu. 

3. Kategorie odbiorców: 

Nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom w rozumieniu RODO, ale Twoje 
dane osobowe mogą przez nas zostać przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, w związku z koniecznością rozliczenia przez nas dofinansowania, w którego korzystany. 
W pewnych sytuacjach dostęp do Twoich danych może mieć również informatyk, z którym 
współpracujemy. 

4. Okres przetwarzania.  

Planujemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia 
Lokalnej Strategii Rozwoju, którą wdrażamy – to znaczy nie krócej niż do końca 2028 r. 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania 
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich 
przeniesienia. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO, które mogą 
w pewnych sytuacjach przesądzać o tym, że wykonanie Twojego prawa nie będzie możliwe. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, 
jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

 

                                                
1 Tj. 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) 
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