
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
do udziału w projekcie 

 „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO,  

W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA 

OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.” 
 

 

Imię/Imiona i Nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Gmina 
 

E-mail 
 

Telefon 
 

Przynależność do grupy 
defaworyzowanej: 
bezrobotna młodzież /osoby do 35 roku 
życia/, kobiety na obszarach wiejskich i tzw. 
„domownicy”, osoby starsze /po 50 r.ż/, 
osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

 

  

                                    TAK                               NIE              

Rodzaj wsparcia 

  

                                      

                                     SZKOLENIE                   KONFERENCJA 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



Oświadczenie uczestnika projektu 

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMANY 

KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE 

POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 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 ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju 

Ekonomicznego Wsi z siedzibą ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna.  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@stowarzyszenienarew.org.pl 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji projektu w zakresie zarządzania, monitorowania, kontroli, ewaluacji,  na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Odbiorcami moich danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia 

mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa 

informatyczna.  

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji, a pozostałym zakresie do 

wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona. 

6. Przysługuje mi, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 

dowolnym momencie. 

7. Podanie przeze mnie danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być 

wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

…………………………………………… 

Data i podpis  
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- 

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w celu udokumentowania szkolenia/konferencji. 

…………………………………………… 

Data i podpis  
 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać skanem na adres e-mail: 
biuro@stowarzyszenienarew.org.pl w  przypadku  zgłoszeń  drogą  mailową  zgłoszenie  traktowane  będzie  jako  
wiążące  w momencie dostarczenia oryginału Formularza zgłoszeniowego do siedziby  Biura  Projektu do dnia 30 
czerwca 2021 roku do godz. 15.00. w przypadku zgłoszenia na szkolenie, w przypadku zgłoszenia na konferencję do 
dnia 30 sierpnia 2021r. 

 

 
 

             Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 
Ul. Lipowa 4; 18-106 Turośń Kościelna; tel. i faks: 85 650 51 04 

www.stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl 
Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Poświętne, Krypno, Łapy, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady 
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