Europejski Fundusz Rolny 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.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – OPERACJA
„DZIEDZICTWO KULTUROWE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”
STOISKO

1. Nazwa grupy: ………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Rodzaj rękodzieła: ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Informacje o grupie:
a) Imię i nazwisko kierownika grupy: ………………………………………………………………………………………………
b) Liczba osób oraz dane personalne: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z
informacjami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ dla uczestników operacji „Dziedzictwo
kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z
ubieganiem się o udział w operacji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”.
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Województwo WarmińskoMazurskie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moich danych osobowych zawartych w
karcie zgłoszeniowej do udziału w operacji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”.
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Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis kierownika)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………......................................................
wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas operacji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój
obszarów wiejskich” w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą,
Województwo Warmińsko-Mazurskie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie
formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w
social mediach administrowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Województwo WarmińskoMazurskie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zamieszczanie wizerunku w
wydawnictwach Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Województwo Warmińsko-Mazurskie i Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej, Województwo Warmińsko-Mazurskie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania
wizerunku.

…………………………, ……………
(Miejscowość i data)

……………………………………….
(Podpis kierownika)

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie do dnia 15 czerwca 2018 r.
Kartę można wysłać poprzez:
1) E-mail: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl
2) Fax: 089 535-48-43
3) Listownie: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn
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