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KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU 
„ODKRYWAMY TAJEMNICE WZGÓRZA LUKASÓW” 

 
 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

IMIĘ  

NAZWISKO  

PESEL  

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

 

ADRES 

 
 
 

TELEFON   

E-MAIL  

 
 

II. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PROJEKTU 
 

OPISZ SWOJE ZAINTERESOWANIA: 
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NAPISZ DLACZEGO CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III.* ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE (dot. uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia) 
 
 

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego).............................................................................. 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 
.................................................................................................. w projekcie „Odkrywamy 
Tajemnice Wzgórza Lukasów”. 
 

Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego:........................................................................... 
 
 
 

                                                                                    ….................................................... 
                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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IV. INFORMACJE O ORGANIZATORZE I PROJEKCIE 

ORGANIZATOR STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI BEŁK 

NAZWA PROJEKTU „ODKRYWAMY TAJEMNICE WZGÓRZA LUKASÓW” 

MIEJSCE REALIZACJI 
PROJEKTU 

TEREN WZGÓRZA LUKASÓW W BEŁKU 

TERMIN REALIZACJI 
PROJEKTU 

4 SIERPNIA 2020 R. – 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

ZAKRES PRAC 
WOLONTARIUSZY 

PRACE PORZĄDKOWE I INWENTARYZACYJNE NA TERENIE 
WZGÓRZA LUKASÓW W BEŁKU 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU)  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), zwane dalej „RODO”, informujemy, co 
następuje: 

Administrator danych osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk 
z  siedzibą   w  Bełku  przy  ul.  Palowickiej  2  (44-237  Bełk),  wpisanym do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000294754 oraz posiadający numery: REGON 240814372 oraz NIP 
642-302-87-47. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych, gdyż zakres i skala 
działalności nie nakładają na niego takiego obowiązku.Z Administratorem można się skontaktować
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej oraz na adres poczty elektronicznej: 
stowarzyszeniebelk@gmail.com 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach działalności 
statutowej, na następujących podstawach prawnych: 
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o zgodę osoby, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, 
w szczególności w zakresie kontaktu pomiędzy Stowarzyszeniem i wolontariuszem, 
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów oraz czynności
poprzedzających ich zawarcie,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, ciążących na
Administratorze, takich jak z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, w tym
sprawozdawczości podatkowej, archiwizacji. 

mailto:stowarzyszeniebelk@gmail.com
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Wymóg podania danych osobowych: 
Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi podjęcie współpracy w ramach
udziału w projekcie „Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów”. 

Zautomatyzowane podejmowania decyzji: 
Dotyczące Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
Administrator nie zamierza prowadzić profilowania. 

Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
- instytucje i podmioty współpracujące z Administratorem, w tym Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, usługi prawne, analityczne, 
marketingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, przewozowe, 
- podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, 
- podmioty w zakresie wynikającym z przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, 
chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych, a przekazanie danych jest niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do 
zrealizowania celu, dla którego podlegają przetwarzaniu, a to: 
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, do 
momentu jej wycofania, 
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
aż do momentu wykonania umowy, 
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do czasu ustania tych obowiązków. 

Jakie prawa Pani/Panu przysługują? 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, jakim Adfministrator 
danych  osobowych  przetwarza  Pani/Pana  dane  na  podstawie  wyrażonej  zgody,  przysługuje 
Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które miało miejsce przed
cofnięciem zgody. 
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VI. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną. 

                                                                                    …. .................................................. 
                                                                                                          (podpis) 


