Formularz aplikacyjny na szkolenie/warsztat związany
z animacją Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach naboru 1/G/2018
Zgłoszenie na szkolenie/warsztat związane z animacją Lokalnych Strategii Rozwoju, organizowane w ramach projektu pn.
Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
------------------------------------------------------------------------Termin: 15 czerwca 2018 r. (piątek)
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz (Śródmieście), godz.
09:00 – 17:00.
lub
Termin: 19 czerwca 2018 r. (wtorek)
Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz (Śródmieście), godz.
09:00 – 17:00.
------------------------------------------------------------------------***Zapewniamy przerwę kawową, obiad oraz materiały szkoleniowe.
*** UWAGA! Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
*** Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z danej instytucji. Informujemy, iż w
przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób, zostaną one zamieszczone na liście rezerwowej.

1. Proszę wskazać termin spotkania informacyjnego, w którym chcą Państwo wziąć udział: *
15 czerwca 2018 r. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85034 Bydgoszcz, Śródmieście)
19 czerwca 2018 r. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85034 Bydgoszcz, Śródmieście)
2. Proszę podać nazwę podmiotu (pełna nazwa, NIP)*
……………………………………….……………………………………………………………
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4. Proszę wskazać, jaki rodzaj podmiotu Państwo reprezentują: *
żaden, jestem osobą fizyczną
organizacja pozarządowa
partner społeczny
parafia
samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo
uczelnia
Miasto Bydgoszcz
Inne: …………………………………………………………………….
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3. Proszę podać imię i nazwisko: * ……………………………………….…………………………

5. Czy są Państwo zainteresowani aplikowaniem o środki finansowe w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju? *
Tak
Nie

Dane kontaktowe
E-mail: * ……………………………………….……………………………………….
Telefon: * ……………………………………….……………………………………….

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o
podanie takiej informacji w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

……………………………………….……………………………………….
Proszę o informację dotyczącą preferencji żywieniowych (np. wegetarianizm).

……………………………………….……………………………………….
Czy chcieliby Państwo otrzymywać newsletter z informacjami o ofercie LGD Dwie Rzeki? Jeśli TAK, proszę
wpisać adres e-mail.

……………………………………….……………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z Rozporządzeniem 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 119/1
z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000). Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w poniższej klauzuli informacyjnej RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

2)
3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy ul.
Plac Teatralny 2 87-100 Toruń, adres email: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, strona internetowa:
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/.
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@kujawskopomorskie.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Wsparcie w zakresie kosztów
bieżących
i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, w szczególności w celu potwierdzenia
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1)

2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań
informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikający z:
art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjenta. Pani/Pana osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym kontrole
i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Instytucji Pośredniczącej oraz
Beneficjenta.
5) Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Stowarzyszenie
Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

………………………………………………..
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* wymagana odpowiedź
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data, podpis
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