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                 Załącznik nr 1 

do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU: 
 

pt. „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie świlcza – Zrób To Sam”  
  

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, 

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

 
Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej proszę w części A formularza rekrutacyjnego do projektu 

zaznaczyć właściwą odpowiedź umieszczając „X” w danej kratce, bądź wpisać wymagane informacje. 
 

Klauzula informacyjna 
 
W związku z przystąpieniem do projektu, 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Świlcza, której obsługę prowadzi Urząd Gminy 
Świlcza z siedzibą w Świlczy 168, 36-072 Świlcza, nr REGON: 690582140; NIP: 517-004-56-13, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Świlcza.  

2. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Świlcza 
168, 36-072 Świlcza; bezpośrednio pod wskazanym adresem; telefonicznie pod nr (17) 8670100 bądź przy 
pomocy poczty e- mail na adres: ug.swilcza@intertele.pl  

3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się telefonicznie pod nr 791-790-718, bądź 
przy pomocy poczty e- mail na adres: biuro@mpls.com.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru związanego z rekrutacją, realizacją, 
monitoringiem oraz promocją projektu pt. „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie świlcza – Zrób To 
Sam”, a także ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń administratora. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
 art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; 
 art. 6 ust. 1 lit. c - przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. z art. 57d ust. 3 i art. 57g ust. 1 

ww. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; 

 art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie lub obrona 
roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa 
oraz innym podmiotom na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
W zakresie przetwarzania Pani/Pana wizerunku, dostęp do danych może mieć potencjalnie każda osoba 
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mająca dostęp do medium komunikacyjnego (m.in. internet, wydanie papierowe gazety, broszurki 
informacyjno-promocyjne, działania sprawozdawcze w ramach projektu etc.), w którym ten wizerunek 
zostanie umieszczony oraz to medium. 

7. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Komisję Europejską, organy Krajowej Administracji 
Skarbowej  oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, a także Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 4, lecz 
nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
10. Posiada Pani/Pan prawa:  

 dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
narusza przepisy prawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
 
 

A. Dane Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie (miejsce zamieszkania należy uzupełnić zgodnie z art. 25 
Kodeksu Cywilnego): 
 
 

 

Imię i nazwisko:  Płeć:  - mężczyzna     
 - kobieta 

 

Adres 
zamieszkania:  Nr budynku:  Nr 

lokalu:   

Miejscowość:  Kod pocztowy:   

Gmina:  Powiat:   

Województwo:  Tel. stacjonarny:   

Adres poczty 
elektronicznej (e-mail):  Tel. 

kontaktowy:   

PESEL:     
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Adres do korespondencji - należy uzupełnić wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania:  

Adres, ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:   

Kod pocztowy:  Miejscowość:   

Gmina:  Powiat:  Województwo:   

Zamieszkanie:  gmina Świlcza  

Osoba z 
niepełnosprawnościami: 

 - Tak         - Nie  

jeśli zaznaczono „TAK”, wówczas należy: 
 

 wskazać dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie 
wynikające z posiadanej niepełnosprawności,  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że: 
a) dobrowolnie zgłaszam udział do projektu pt.: „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie świlcza – Zrób 

To Sam” realizowanego przez Gminę Świlcza, 
b) zapoznałem/łam się z zapisami Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Warsztaty rękodzieła 

artystycznego w gminie świlcza – Zrób To Sam,  
c) zostałam/łem poinformowana/ny, że projekt/operacja pt. „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie 

świlcza – Zrób To Sam” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020”, „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

d) na podstawie informacji wynikających z klauzuli informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego 
formularza rekrutacyjnego do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w nim 
zawartych do celów związanych z rekrutacją, realizacją, monitoringiem i promocją projektu pt. „Warsztaty 
rękodzieła artystycznego w gminie świlcza – Zrób To Sam”, w trakcie jego trwania oraz w okresie trwałości 
projektu na rzecz Gminy Świlcza, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innych instytucji, odpowiedzialnych za realizację, nadzór, 
monitoring i ewaluację nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są 

zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(miejscowość i data) 

 

 

 

 
(czytelny podpis) 

 

 


