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KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA 

Kartę zgłoszeniową należy obowiązkowo wypełnić i oddać organizatorowi wyjazdu. Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie 

karty, ponieważ informacje w niej zawarte mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo uczestnika w trakcie trwania wyjazdu. 

Wyjazd studyjny na Morawy w ramach projektu współpracy „MN-VN” 

Termin: 5-8 październik 2022r. 

ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 

Adres zamieszkania uczestnika 

 

 

 

Tel. kontaktowy i adres e-mail 

 

 

 

PESEL 

 

 

 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę 

powiadomić (należy podać osobę i telefon do 

kontaktu) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrożenia mojego życia lub zdrowia, 

- gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji i prawidłowego rozliczenia zadania 

wynikającego z umowy nr 00018-6936-UM1220022/22 dotyczącej ”Przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, 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 (tzw. RODO). 

Informuję, że: 

- przyjmuje do wiadomości, że rezygnację z uczestnictwa w wizycie studyjnej należy zgłosić najpóźniej do 7 dni przed planowanym wyjazdem, telefonicznie pod 

nr: 29 761 0 78, 515 952 058 lub na e-mail: biuro@lgdzielonyszlak.pl 

- przyjmuję odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne wyrządzone przeze mnie podczas wyjazdu 

-przyjmuję do wiadomości, że osoby niezaszczepione na Sars-Cov2, które nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub ważnego paszportu tzw. covidowego będą 

musiały się dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów na terenie poszczególnych krajów UE zarówno przed, jak i po powrocie z wyjazdu. 

- nie posiadam przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wyjazdach turystyczno-szkoleniowych. 

- zapoznałem się z programem wyjazdu na wizytę studyjną na Morawy. 

 

 

 

……………………………………….             ………………………………………………. 
Miejscowość, data                       Czytelny podpis uczestnika 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania  „Zielony Szlak Niziny 

Mazowieckiej” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Czerwonka Włościańska 28, 06-232 Czerwonka. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Czerwonka 

Włościańska 38, 06-232 Czerwonka lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdzielonyszlak.pl . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji i prawidłowego rozliczenia zadania wynikającego z umowy nr 

00018-6936-UM1220022/22 dotyczącej ”Przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania” w ramach poddziałania 19.3 objętego PROW na lata 2014-2020 oraz prowadzenia 

monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi dla Administratora, z 

którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości 

udziału w projekcie. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Pozyskane dane osobowe nie 

będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator nie ma zamiaru przekazywania pozyskanych w ramach umowy danych osobowych 

przekazywać do państw trzecich. 
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