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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„INKUBATOR SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO”
DANE PODSTAWOWE
Nazwa organizacji
NIP

REGON

 Organizacja pozarządowa (jaka?) ………………………………………………….
Typ organizacji

 Grupa nieformalna

Nr KRS lub inny numer
w Rejestrze
prowadzonym przez
właściwy organ)
DANE TELEADRESOWE
Ulica

Nr budynku

Kod pocztowy

Nr lokalu

Miejscowość

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
DANE OSOBY DO KONTAKTU REPREZENTUJĄCEJ ORGANIZACJĘ
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon

E-mail
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Jako osoba uprawniona do reprezentowania instytucji deklaruję chęć
w projekcie „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego”

uczestnictwa

organizacji

Ja niżej
podpisany/-a deklaruję chęć uczestnictwa organizacji w projekcie „Inkubator społeczeństwa
obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego”.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Informacje zawarte w formularzu zgłoszenia organizacji do uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą.
2. Jestem pouczony/-a i świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
3. Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi
Chełmońskiego”.
4. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
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5. Wyrażam zgodę na przekazanie zebranych do Projektu moich danych osobowych do Województwa
Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa – w przypadku wystąpienia
żądania o takie dane.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji projektu.
7. Zobowiązuję się do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie
(m.in. listy obecności, karty konsultacji).
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym w trakcie realizacji projektu.
9. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa
Mazowieckiego
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Chełmońskiego” oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1)

administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;

2)

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą
w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;
administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
kontakt@strefaplus.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);

3)

4)

5)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji
zadania „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego” finansowego ze środków z budżetu
Województwa mazowieckiego

6)

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np.
dostawcom wparcia informatycznego;

7)

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji
zadania, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych
może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

8)

dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie
krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;

9)

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

10) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do
odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
11) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………
Miejscowość, data

……………………………………… ………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organizacji

Pieczęć organizacji

