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Załącznik nr 2 

 

Formularz zgłoszenia udziału w wizycie studyjnej 

29-30 marca 2019r. Kraków 
 

1. Niniejszym zgłaszam chęć udziału w wizycie studyjnej, której celem jest przybliżenie założeń 

 i praktycznych rozwiązań Open Easy Economy, w szczególności FIRMY-IDEI. 

 

DANE UCZESTNIKA WYMAGANE DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WIZYCIE ORAZ  

DO UBEZPIECZENIA (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

1. Imię i nazwisko: ………............................................................................................................. 

 

2. PESEL: ....................................................................................................................................... 

 

 

3. Adres zamieszkania: .................................................................................................................     

                         

4. Dane do kontaktu: 

 

 

       tel.:..................................................., e-mail:.. ............................................................................ 

 

2. Należę do następującej grupy defaworyzowanej określonej w LSR LGD „Żywiecki Raj” 

 

 osoby młode – młodzież gimnazjalna i młodzież do 30 roku życia 

 

 osoby powyżej 50 roku życia 

 

 osoby niepełnosprawne 

 

kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka 

 

 żadne z powyższych  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZWIĄZANE 

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze zgłoszeniem udziału w wizycie studyjnej do Krakowa oświadczam, iż przyjmuję  

do wiadomości, że: 

 

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

Działania „Żywiecki Raj” ul. Królowej Jadwigi 6, 34–325 Łodygowice reprezentowane przez Prezesa 

Stowarzyszenia 

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  kontakt z inspektorem jest możliwy 

za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl; 

3. Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach: 
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a) potwierdzenia rejestracji uczestnika spotkania, 

b) monitorowania ilości uczestników biorących w nich udział, 

c) rozliczenia się z podmiotami z realizacji zadań wynikających z umowy o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  

d) informowanie drogą elektroniczną o możliwościach pozyskania wsparcia w ramach wdrażania 

LSR LGD „Żywiecki Raj” 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 

- firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia przewozu,  

- hotelowi w celu dokonania rezerwacji miejsc noclegowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu. 

6. Postawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom/współpracownikom 

Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia ADO w tym 

podmiotom świadczącym usługi IT oraz prawne. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani 

zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych 

osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane 

nie będą podlegały profilowaniu. 

  

Zgłaszający oświadcza również, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w wyjeździe zgodnie z 

programem. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wizyty  

studyjnej, której celem jest przybliżenie założeń i praktycznych rozwiązań Open Easy Economy,  

w szczególności FIRMY-IDEI. 

 

 

 

 

………………………………………                      ……………………………………. 
 /miejscowość i data/  /podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


