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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do udziału w warsztatach rękodzielniczych: 

"NAUKA TKANIA TKANINY DEKORACYJNEJ NA KROŚNIE TKACKIM" 

 
Niniejszym zgłaszam chęć udziału w 6-7-godzinnych, bezpłatnych warsztatach rękodzielniczych 

pn.: "Nauka tkania tkaniny dekoracyjnej na krośnie tkackim" organizowanych przez LGD „Dolina 

Giełczwi”, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2022 r. (sobota) w Centrum Aktywności Lokalnej 

w Bystrzejowicach Drugich 15. 

 

DANE UCZESTNIKA:  

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

2. Rok urodzenia …………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Tel: …….........…...................…...................,           e-mail:.. ..................................................................... 

 

1) Niniejszym potwierdzam prawdziwość podanych informacji. 

2) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. 

3) W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego skutecznego poinformowania Organizatora (minimum 1 

dzień przed warsztatami), wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami faktycznie poniesionymi przez Organizatora.  

4) Jako uczestnik warsztatów organizowanych przez LGD „Dolina Giełczwi” wyrażam zgodę na udostępnienie mojego 

wizerunku w postaci zdjęcia, w celu umieszczenia go na fanpage’u i stronie internetowej LGD w ramach relacji 

z warsztatów. 

 

 

 

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

 Data                           Podpis  

 

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski], której 

przedstawicielem jest: Katarzyna Adamiak – Prezes Zarządu oraz po ich przekazaniu Województwo Lubelskie (zwany dalej WL) z siedzibą w Lublinie , ul. Artura 

Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

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 udokumentowania realizacji zadania „Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym” zgodnie z 

umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartej dnia 14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną Grupą Działania „Dolina 

Giełczwi”, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objętego PROW na lata 2014-2020. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. 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. 

6. 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.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w projekcie. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Warsztaty są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi” w ramach zadania „Organizacja wydarzeń o 

charakterze edukacyjnym lub informacyjnym” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartej dnia 

14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a LGD „Dolina Giełczwi”, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 
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