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ZGŁOSZENIE DO AKADEMII DESIGNU W RAMACH  PROJEKTU „MARKI LOKALNE DOLNEGO 
ŚLĄSKA – TWORZONE Z PASJĄ” 

1 IMIĘ I NAZWISKO
2 NR TELEFONU
3 ADRES E-MAIL
4 MIEJSCE ZAMIESZKANIA/ADRES DO 

KORESPONDENCJI
5 www/facebook/instagram/pinterest/tiktok/inne

media/platformy…….
6 Czym się Pan/Pani zajmuje? W jakiej branży 

działa?
Co Pan/Pani  wytwarza/produkuje

7 Wykonuje Pan/Pani przedmioty na zamówienie 
klienta czy sprzedaje gotowe produkty własnego
projektu?
W jakim stosunku realizowane są zamówienia 
indywidualne do produkcji własnej?

8 Jakimi kanałami obecnie odbywa się dystrybucja
produktów? 
(proszę określić czy sprzedaż wyraźnie zwiększa 
się w danym okresie)

9 Czy sprzedaż jest sezonowa?
Jakie są to sezony?

1
0

Czy prowadzi Pan/Pani warsztaty dla 
dzieci/dorosłych?
(proszę opisać w skrócie ich rodzaj i program)

1
1

Zakres cenowy produktów/realizacji?

1
2

Jaki jest obszar działania?
Klient lokalny czy ogólnopolski?
(proszę wskazać przybliżoną lokalizację 
odbiorców ) 

1
3

Czy uczestniczył Pan/Pani w targach 
branżowych, jarmarkach lokalnych, bazarkach 
itp. (podać nazwę i miejsce, np. Jarmark 
Wielkanocny w Środzie Śląskiej)

1
4

Jak określi Pan/Pani stylistykę swoich 
produktów?

1
5

Jaka jest grupa docelowa działalności?
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1
6

Czego Panu/Pani najbardziej potrzeba aby się 
rozwinąć/rozwinąć moją działalność/zwiększyć 
produkcję/sprzedaż? 
Jakie są największe problemy?

1
7

Czy osoba/firma zgłaszająca się do projektu 
wykorzystuje nowe technologie, zna jakieś 
oprogramowania i w jakim zakresie je 
wykorzystuje?

1
8

Czy współpracuje Pan/Pani z firmą/ osobą 
zewnętrzną przy tworzeniu materiałów 
promocyjnych/ graficznych?

1
9

Zobowiązuję się do nieodpłatnego przekazania od 1 
do 3 przykładowych wyrobów charakterystycznych 
dla mojej twórczości w celu stworzenia 
dokumentacji projektu.(Przekazane wyroby będą 
zwracane)
Napisz jakie to będą przedmioty/rzeczy

Jednocześnie  informuję,  że  zapoznałem  się  z  poniższym  dokumentem:  „Oświadczenia
dotyczące przetwarzania danych osobowych / Klauzule  zgody na przetwarzanie  danych
osobowych”

……………….……….               …………………………………………….    
Data: Czytelny podpis uczestnika: 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH /
KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zwanym dalej
RODO:
a)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa
Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice 76 858 45 45,
biuro@lgdodra.pl  osobą  odpowiedzialną  za  przetwarzanie  danych  osobowych  w  LGD
Kraina  Łęgów  Odrzańskich  jest  Pani  Małgorzata  Linda,  z  administratorem  danych
osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgdodra.pl lub pisemnie
na  adres  korespondencyjny  jw;  administrator  danych  wyznaczył  inspektora  ochrony
danych; 
b)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samorząd  Województwa
Dolnośląskiego  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Wybrzeże  Słowackiego  12-14,  50-411
Wrocław; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-
mail:  inspektor@umwd.pl lub  pisemnie  na  adres  korespondencyjny  jw;  administrator
danych wyznaczył inspektora ochrony danych;
c)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Agencja  Restrukturyzacji  i
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; z
administratorem  danych  osobowych  mogę  kontaktować  się  poprzez  adres  e-mail:
info@arimr.gov.pl  lub  pisemnie  na  adres  korespondencyjny  Centrali  Agencji
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  ul.  Poleczki  33,  02-822  Warszawa;
administrator  danych  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można
kontaktować  się  w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych,  poprzez  adres  e-mail:
iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych;
d)  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje  nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
e) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do  przetwarzania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  powszechnie
obowiązującego  prawa  oraz  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej
umowy,  np.  dostawcom  wparcia  informatycznego,  na  okres  niezbędny  do  realizacji
zobowiązań prawnych administratora;
f) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji
zadań wynikających z realizacji projektu współpracy p.n.  „Marki Lokalne Dolnego Śląska -
tworzone z pasją”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3

mailto:inspektor@umwd.pl
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g)  zebrane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  realizacji  zadań,  o  których
mowa w pkt.  f)  oraz  nie krócej niż 5 lat  od daty wypłaty refundacji  z  tytułu realizacji
operacji. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli  przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto,
okres  przechowywania  danych  może  zostać  przedłużony  na  okres  potrzebny  do
przeprowadzenia archiwizacji;

2. Posiada Pan/Pani:
a)  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c)  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18. Ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

- -
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:

1) Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Krainę Łęgów Odrzańskich z siedzibą w
Prochowicach, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice; 

2) Samorząd  Województwa  Dolnośląskiego  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

3) Agencję Restrukturyzacji  Modernizacji  Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al.
Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33,
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02-822 Warszawa);

moich  danych  osobowych  podanych  w zakresie  szerszym,  niż  jest  to  wymagane  na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

TAK

NIE
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