Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Formularz zgłoszeniowy
Kurs instruktora znakowania szlaków turystycznych
21-22 marca 2020 r.
Niniejszym zgłaszam uczestnictwo w kursie instruktora znakowania szlaków turystycznych, który odbędzie się
w dniach 21 – 22 marca 2020 r. w godzinach od 9.30 do 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Data urodzenia
(dane niezbędne do wystawienia
certyfikatu)

Miejsce urodzenia
(dane niezbędne do wystawienia
certyfikatu)

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Wypełniony formularz należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r.
➢ Na adres email LGD biuro@promenadas12.pl (skan podpisanego zgłoszenia)
➢ Bezpośrednio do biura LGD: ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny
Klauzula informacyjna
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane 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) dalej „RODO” oraz
przepisami krajowymi w tym zakresie w jakim regulują one zasady ochrony danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania
stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170
Rejowiec Fabryczny, e-mail: biuro@promenadas12.pl
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem kursu.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w kursie.
Uczestnik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jak również złożenia
dyspozycji przeniesienia danych. Realizacja tych uprawnień możliwa jest przez kontakt z Administratorem.
Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych następuje niezgodnie z prawem.
Administrator stosuje środki bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym i technicznym mające na celu zabezpieczenie danych przed
ich utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

……………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………
Podpis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12
ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 56 63 474 e-mail: biuro@promenadas12.pl
www.promenadas12.pl

