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KARTA  REKRUTACYJNA-ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA 

Operacja pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”  
realizowana w ramach umowy nr KSOW/3/2019/041 

Forma realizacji operacji: Wyjazd studyjny - Wizyta partnerska na obszar Stowarzyszenia LGD ,,Między 

Wisłą a Kampinosem”  w terminie 9 ,10, 11 października 2019 roku 

Zgłaszam uczestnictwo 

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

2. Krótkie merytoryczne uzasadnienie  kandydata (argumenty związane z tematyką wyjazdu): 

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

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

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

3. Wymagane dane: 

• Kontakt tel.  (preferowany jest numer telefonu komórkowego)……………………………………………… 

• Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Informacja o alergii pokarmowej: Tak / Nie (podkreślić prawidłowe) 

•  Jestem wegetarianinem/ nie jestem wegetarianinem (podkreślić prawidłowe) 

• PESEL* (dane potrzebne do ubezpieczenia uczestnika wyjazdu)…………………………………………….. 

Nazwa i adres organizacji zgłaszającej:  

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

1. Niniejszym potwierdzam prawdziwość podanych informacji. Wyrażam zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby realizacji formy operacji. 
Realizując przepisy 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, na stronie https://bip.cdr.gov.pl/ w zakładce 
ochrona danych osobowych zamieszczono informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w tym informacje o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści 
danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.  
 

*- Numer PESEL należy do kategorii danych wrażliwych jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie tych 
danych w powyższym formularzu, wówczas prosimy o osobiste przekazanie informacji pracownikowi biura LGD 
Krasnystaw PLUS.  

 

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

     (podpis kandydata)                                                                      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                     reprezentowania instytucji zgłaszającej) 

 
Odwiedź portal KSOW- www.ksow.pl 

http://www.lgdkrasnystaw.pl/
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Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
 

 
 
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą  
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” [ul. Matysiaka 7, 22-
300 Krasnystaw], której przedstawicielem jest: Dorota Sawa oraz, po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie [ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów] i Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju 
Wsi [ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa]  
  
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa – art. 6 ust. 1 lit a) 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), tj. na podstawie 
udzielonej zgody.   
  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji operacji pt. „MARKA LOKALNA SZANSA ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH ” wynikającej z umowy nr KSOW/3/2019/041 na realizację operacji w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 zawartej dnia 14 czerwca 2019 
r. pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie a Lokalną Grupą Działania Krasnystaw Plus, a także w celu 
udokumentowania  jej zrealizowania i otrzymania refundacji.    
  
4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  a) Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie,  
b) Ministerstwo,  
c) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
d) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Minister Finansów, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do 
wykonywania czynności z zakresu kontroli i audytu.   
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.   
  
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
  
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.   
  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w projekcie.  
  
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
  
                             
  
 
   …………………….                                                 ………………..…………………………………….……….                                        
        Data                                                           Podpis i pieczęć osoby/osób reprezentującej/ych Beneficjenta   

  
 
 
 
 
 

http://www.lgdkrasnystaw.pl/


 
 

                

„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 pn. ,,Marka Lokalna szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” 

 

  

DANE ADRESOWE PARTNERA KSOW: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw 
tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309  |  e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl   |  www.lgdkrasnystaw.pl;  NIP 5641759856 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, 

informuje się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w związku z wyborem 

operacji w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW. 

1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z właściwością, przez następujące jednostki: 

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; 

2) wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 

3) urzędy marszałkowskie w województwach. 

2. Po zawarciu z Partnerem KSOW umowy na realizację operacji przez jedną z jednostek wymienionych w ust. 1, dane osobowe będą 

również przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

3. Dane administratorów danych osobowych i kontakty do nich oraz kontakty do inspektorów ochrony danych osobowych, z którym 

można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych przez jednostki wymienione w ust. 1 i 2, są zawarte w tabeli zamieszczonej poniżej niniejszej Informacji. 

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Ministra Finansów, Komisję Europejską, organy kontroli skarbowej oraz inne 

instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez właściwego administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

wypełnienia obowiązków określonych w art. 57c ust. 1 i 3 oraz art. 57g ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.), tj. dokonania oceny i 

wyboru operacji partnera KSOW oraz zawarcia z nim umowy na jej realizację, a także obowiązku określonego w formularzu tej 

umowy, wynikającego z art. 57g ust. 1 tej ustawy, tj. przeprowadzania kontroli i audytów, wypłacenia środków finansowych z tytułu 

realizacji operacji oraz odzyskania tych środków w przypadkach określonych w umowie. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 13 ust. 3 i § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem zadań 

określonych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz na podstawie postanowień zawartej umowy na realizację operacji. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 5, tj. od dnia otrzymania wniosku o 

wybór operacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z 

tytułu zrealizowania operacji jednostce, która zrefundowała partnerowi KSOW koszty poniesione z tego tytułu. Okres przetwarzania 

danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych osobowych. Ponadto, okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.  

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. z art. 57d ust. 3 i art. 

57g ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku o wybór operacji bez rozpatrzenia, co skutkuje tym, że operacja, której 

dotyczy ten wniosek, nie podlega dalszej ocenie, a tym samym taka operacja nie może zostać wybrana do realizacji. Podanie danych 

osobowych jest też warunkiem zawarcia umowy na realizację operacji w przypadku wyboru operacji do realizacji. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

Lp. Nazwa jednostki, w której są 

przetwarzane dane osobowe 

wnioskodawcy 

Nazwa i kontakt do administratora danych 

osobowych 

Kontakt do inspektora ochrony 

danych osobowych  

1. Centrum Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą w Brwinowie 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 

sekretariat@cdr.gov.pl 

iodo@cdr.gov.pl 

2. Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, e-mail: info@arimr.gov.pl lub adres 

korespondencyjny: ul. Poleczki 33, 

02-822 Warszawa. 

iod@arimr.gov.pl, pisemnie na 

wskazany adres korespondencyjny 

Administratora danych osobowych 

lub za pośrednictwem ePUAP 
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