
    
 

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
na: 

„Spotkanie dotyczące realizacji LSR połączone z X warsztatami rękodzieła” 
 

Imię i Nazwisko  

Adres  
 
 

E-mail  

Telefon  

Miejsce spotkania: 
(proszę zaznaczyć) 

01.12.2022 r. godz. 13:00 - Dom Kultury w Rajgrodzie  

01.12.2022 r. godz. 17:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym  

05.12.2022 r. godz. 13:00 - Centrum Muzealno-Warsztatowe w Szczuczynie  

05.12.2022 r. godz. 16:00 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu  

08.12.2022 r. godz. 9:00 - Klub Seniora w Grajewie   

08.12.2022 r. godz. 16:00 - Świetlica wiejska w Rudzie  

09.12.2022 r. godz. 16:00- Centrum Kultury w Radziłowie  

09.12.2022 r. godz. 13:00 - Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem   

13.12.2022 r. godz. 11:00 - Świetlica Wiejska w Wilamowie  

Wymagania specjalne 
(podjazd dla 
niepełnosprawnych, itp.) 

 

 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość podanych informacji. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury w celach 
promocyjnych i informacyjnych związanych z realizowaną operacją przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury. 
Za podanie nieprawdziwych danych zostaną wyciągnięte odpowiednie sankcje prawne. 

 
                                                                                                          …………………………………………….………………………… 

                                                              Data i podpis 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) - informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 

Grajewo; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  inspektor@lgd-bdn.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany 

przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i 
uregulowaniach wewnętrznych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w zakresie archiwizacji dokumentów; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania; 
6) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. szkolenia; 
8) Pani/ Pana dane nie będą profilowane. 

                                                                                                                               …………………………………………………………………….…………………… 
                                                                         Data i podpis 

       
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury (wówczas decyduje data wpływu do 

biura LGD, a nie data nadania) lub na e-mail lgd.biebrza@op.pl (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po 

zakwalifikowaniu się do udziału w operacji)  w terminie do trzech dni przed każdym spotkaniem. 

mailto:inspektor@lgd-bdn.pl;

