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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Dane uczestnika wyjazdu studyjnego do Finlandii
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wyjazdu studyjnego Finlandii organizowanego
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020” oraz deklaruję swój udział w wyjeździe studyjnym
do Finlandii.
....................................................................................................................................................
/IMIĘ I NAZWISKO/

.......................................................................................................................................................
/ADRES ZAMIESZKANIA ZNAJDUJĄCY SIĘ NA DOKUMENCIE TOŻSAMOCI,
KTÓRYM UCZESTNIK BĘDZIE POSŁUGIWAŁ SIĘ PODCZAS PODRÓŻY/

…..................................................................................................................................................
/PESEL/
/DATA I MIEJSCE URODZENIA/

…..................................................................................................................................................
/NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI,
UWAGA!
KTÓRYM UCZESTNIK BĘDZIE POSŁUGIWAŁ SIĘ PODCZAS PODRÓŻY/

Oświadczam, iż reprezentuję:
(zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie)
przedstawiciele sektora rybackiego
Zarząd RLGD
przedsiębiorcy z branży około rybackiej


UWAGA!

Termin ważności dowodu tożsamości musi wynosić przynajmniej 1 miesiąc od dnia powrotu z wyjazdu.

2. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyć do biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze
Dobiegniewskie ” do dnia 20 marca 2018 r. (liczy się data otrzymania pisma):
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org
adres: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

……………………………………………………………………….
/ PIECZĘĆ* lub IMIĘ I NAZWISKO/

…………………………………………………….
/ PODPIS I DATA/

Rybacka Lokal na G rupa D zi ał ani a
„Poj ezi erze D obi egni ew ski e”
ul . Mi cki ewi cza 7, 66 -520 D ob i egni ew
t el . 95 762 99 27 e - mai l : b i uro@poj ezi erzedob i egni ewski e.org
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, która przetwarza dane w celu realizacji zadań związanych
z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru
„Pojezierza Dobiegniewskiego”. Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym
podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych
w oparciu o art. 32 ustawy, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją.

……………………………………………………………………
/PODPIS I DATA/

