KARTA ZGŁOSZENIOWA NA JARMARK FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW
Domaniów 23.06.2019
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE LIDER A4 oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy
Domaniów
Niniejszym zgłaszam swój udział w Festiwalu w charakterze:
 wystawcy produktów/usług lokalnych na jarmarku
(*proszę wypełnić kartę dokładnie, jest to konieczne dla organizacji i promocji festiwalu, pola oznaczone
gwiazdką są obowiązkowe)
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 14.06.2019 pod adresem lub mailem organizatora ( monitoring@lider-a4.pl )
Nazwa /Imię i nazwisko*:
GMINA*:

ADRES*

Forma działalności* (gospodarcza,
rolnicza, okazjonalna, statutowa)

OSOBA DO KONTAKTU*

e-mail*:

Telefon*:

Stoisko wystawiennicze*

Będę korzystać ze stoiska oferowanego
przez organizatora (opis stoiska znajduje
się w regulaminie festiwalu)


Posiadam własne stoisko o
wymiarach (dł. x szer.):

BĘDĘ WYSTAWIAĆ *

 usługi

 żywność

proszę podać oficjalne nazwy
produktów/usług*

OPIS*proszę opisać produkty/usług.

Dodatkowe informacje o
wystawcy

Dodatkowe informacje/uwagi

……………………………………………………
 rękodzieło

Potwierdzam swój udział i oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin festiwalu i zobowiązuję się
do jego stosowania, w szczególności w odniesieniu do wymagań niezbędnych do zapewnienia
bezpieczeństwa imprezy, w tym bezpieczeństwa żywności i żywienia. *
Wystawcy zobowiązani są do posiadania sprawnych, zgodnych z właściwą normą przedłużaczy
elektrycznych
……………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………….
(data i podpis)
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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
-LGD Lider A4, 55-40 Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce oraz
- Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, z siedzibą w Domaniowie, 55-216 Domaniów 15
-Samorząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa - Instytucja Zarządzająca PROW
-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa - Instytucji Płatnicza
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Lider A4 można skontaktować się poprzez email: iodo@lider-a4.pl lub pisemnie
na adres siedziby Stowarzyszenia
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Cel przetwarzania danych osobowych:
Realizacja zadań związanych z działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach zadań wynikających z art. 6
ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 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 (Dz.U. z 2018 r.
poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822).
podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców):
Upoważnieni członkowie organów stowarzyszenia i pracownicy stowarzyszenia, upoważnione osoby kontrolujące, w tym pracownicy
Samorządu Województwa i pozostałych administratorów danych. Dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być
przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych
Unii;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: przez 5 lat od daty uzyskania przez LGD ostatniej płatności tj. szacunkowo do
końca 2028 roku
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem umownym
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak możliwości uczestnictwa w
Festiwalu 4 Żywiołów
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę*
Data i miejsce*
Podpis osoby wyrażającej zgodę*
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