Załącznik nr 1

………………………………………………………………………..
(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE ZBIÓRKI ODPADÓW PAPIERU
I TEKTURY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
POWIATU NIŻAŃSKIEGO
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
( pełna nazwa szkoły/ placówki)

…………………………………………………………………………………………...………
(nr telefonu kontaktowego, e – mail)
…………………………………………………………………………………………...………
(Imię i nazwisko szkolnego koordynatora Konkursu)
……………………………………………………………
(liczba uczniów uczęszczających do szkoły)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

…………………………….

…………………………….

( pieczęć szkoły)

( podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)

Projekt „„Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 –
2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

„KLAUZULA
INFORMACYJNA
O
PRZETWARZANIU
DANYCH
OSOBOWYCH”
w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Nisku na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
Realizacja projektu „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację
ekologiczną” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1/2017/G/4 w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach
Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na
ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zawartej dnia 22/03/2018 r. w Nisku pomiędzy Lokalną
Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, i Stowarzyszeniem
Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37400 Nisko, pl. Wolności 3, tel/fax. 15 8412 031, e- mail: saiplonisko@wp.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną:
e- mail: saiplonisko@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Aktywizacja społeczności
powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji
projektu.
6. Posiada Pani/Pan prawo
a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
RODO,
7. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
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.
Projekt „„Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 –
2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art. 22
RODO), w tym również w formie profilowania.
………………………………………………………………………………………………………….…...………
………………………………………………………………………………………………………….…...………
………………………………………………………………………………………………………….…...………
………………………………………………………………………………………………………….…...………
(pełna nazwa szkoły/ placówki)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych
Osobowych w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego w Nisku związanych z realizacją projektu „Aktywizacja społeczności powiatu
niżańskiego poprzez edukację ekologiczną” na podstawie obowiązujących przepisów prawa
i udzielonej zgody.

………………….....……….
(podpis dyrektora szkoły)

Projekt „„Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 –
2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

