
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Karta zgłoszenia na konkurs „PROW na obszarze LGD Ujście Baryczy” 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..………… 

Wiek i klasa…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres placówki ………………………………………………………….....…………….. 

Telefon i email placówki……………………………………………………………...……………. 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)………………………………………………………… 

Telefon opiekuna...........................................................................…………………….. 

 

OŚWIADCZENIE:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia/uczestnika konkursu) 

niniejszym oświadczam, co następuje: 

-  jestem uprawniona/ny do złożenia niniejszego oświadczenia ww. uczestnika konkursu, 

-  zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „PROW na obszarze LGD Ujście Baryczy”, akceptuję 

jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, 

-  wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika w Internecie i wybranych przez organizatora 

przeglądu w mediach,  

-  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla 

potrzeb przeprowadzania konkursu, na warunkach określanych w ustawie zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 

ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 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 

…………………………….   ……………………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego 

*uczestnika konkursu) 

 

 *Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica dziecka 

lub jego opiekuna prawnego. 

 

 

 



Klauzula informacyjna  

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na 

następujących warunkach:  

1.     Administratorem danych osobowych jest LGD Ujście Baryczy,  56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-

13  NIP: 5010059411 

2.     Dane osobowe przetwarzane są w celu: promocja regionu 

3.     Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:  

Dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na podstawie przepisów prawa 

oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych 

przypadkach na podstawie zgody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania przez ucznia nauki i przechowywane  

do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie 

akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,  

a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych   w warunkach 

określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych 

osobowych następuje z naruszeniem prawa.  

7.     Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika  

z przedmiotowych przepisów.  

8.     Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony 

powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko,  

w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.  

 

 

Lista przykładowych działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 na obszarze LGD Ujście 

Baryczy gmin Góra, Niechlów, Wąsosz: 

- Lodowisko w Górze, 

- Siłownie zewnętrzne – Siciny, Naratów, Łękanów 

- Przedstawienia teatrzyku Małego Widza w Bibliotekach, przedszkolach itp. 

 - Spływy kajakowe 

- Występy zespołu śpiewaczego OSETNOPOLANIE 

- Zajęcia sportowe grupy Endorfiny Wąsosz 

- Wyjazd studyjny – LGD PRYM 

- Plac zabaw ul.Sosnowa - Łąkowa 

Oraz inne inwestycje , które opatrzone są tablicą informacyjną wskazującą na dofinansowanie w 

ramach programu PROW 2014-2020 

 


