.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
UWAGA!!!
FORMULARZ WYPEŁNIAMY CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI!!!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Tytuł
projektu

Projekt pn. „Historyczny festiwal smaków na Ziemi Bieruńskiej” jest realizowany
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dane uczestnika

1
2

Imię
Nazwisko

3

Płeć

4
5
6
7
8
9
Dane kontaktowe
10
uczestnika
11
12
13
14

□ kobieta
□ mężczyzna

Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

15 Kategoria

□ Danie główne
□ Deser

Oświadczam, że:
 zapoznałem/łam się z niniejszym Regulaminem konkursu kulinarnego w ramach projektu pn.
„Historyczny festiwal smaków na ziemi bieruńskiej” realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i wyrażam wolę na uczestnictwo. Nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuję
jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
 zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie;
 zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich;
 wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 spełniam warunki - kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w niniejszym projekcie;
 zamieszkuję gminę Bieruń/ nie zamieszkuję gminy Bieruń.
Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i wiem, że ciąży na mnie odpowiedzialność za składanie
danych nieprawdziwych.
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.
Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego
obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, Realizator
Projektu będzie miało prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej.
Deklaruję dobrowolną chęć przystąpienia do projektu - z własnej inicjatywy.
Zobowiązuję
się
do
niezwłocznej
aktualizacji
dokumentacji
w przypadku zmiany danych w trakcie realizacji projektu.

rekrutacyjnej

każdorazowo

Wszystkie wskazane w niniejszych dokumentach dane mają na celu udział w konkursie realizowanym
w ramach projektu pn. „Historyczny festiwal smaków na ziemi bieruńskiej”.
Ich podanie jest dobrowolne, jednak konieczne, by wziąć udział w konkursie.

………………………………………………….……….

/Data, czytelny podpis/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do konkursu kulinarnego organizowanego w ramach projektu pn.
„Historyczny festiwal smaków na Ziemi Bieruńskiej”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”
ul. Krupnicza 33A, 43-155 Bieruń
KRS 0000670795, NIP 6462952258, REGON 366912536
2. Kontakt w sprawie danych osobowych:
e-mail: ziemiabierunska@gmail.com
nr telefonu: Justyna Pociennik 734 485 692
3. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu
Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, ul. Krupnicza 33A, 43-155 Bieruń jest Pani
Justyna Pociennik. Kontakt - adres e-mail: ziemiabierunska@gmail.com, nr telefonu: 734 485 692.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi konkursu kulinarnego
organizowanego w ramach projektu pn. „Historyczny festiwal smaków na Ziemi Bieruńskiej” oraz
prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności:
 udziału w konkursie na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym
Regulaminem
 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
 monitoringu
 ewaluacji
 kontroli
 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
 sprawozdawczości
 rozliczenia projektu
 zachowania trwałości projektu
 archiwizacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 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 - dalej: RODO).
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Realizatorowi Projektu - Stowarzyszeniu
Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”.
7. Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
Administratora - Realizatora Projektu, w związku z realizacją celów o których mowa w ust. 4,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją projektu na zlecenie Realizatora Projektu,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom
i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
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8. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania jest zgodny z Formularzem
zgłoszeniowym w projekcie:
a. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
b. adres korespondencyjny,
c. dane kontaktowe (adres-email, numer telefonu),
oraz
d. wizerunek.
Jeżeli realizacja projektu będzie wymagała podania dodatkowych danych osobowych, zostanę
o tym fakcie poinformowany/a odrębną klauzulą informacyjną.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego
zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego projektu
i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych, bez uszczerbku dla
krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
10. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa w tym zakresie stosowanym.
Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, pisząc na adres
Stowarzyszenia
lub
drogą
elektroniczną
kierując
korespondencję
na
adres
ziemiabierunska@gmail.com.
11. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia moich danych osobowych.
12. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
13. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
14. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
15. Zmiana przepisów. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także
zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub
ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację
o ochronie danych osobowych.

…..………………………….……………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS*

*W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej
rodzica/prawnego opiekuna.
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