FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na warsztaty aktywizacji społecznej w MIODOWEJ WIOSCE
Wielki Mędromierz - Gostycyn
Dane uczestnika/uczestniczki warsztatów:
Imię i nazwisko
telefon

e-mail

Miejscowość zamieszkania

wiek

Wybrany termin warsztatów (postaw „x” przy wybranej dacie i preferowanej miejscowości, od której chce
Pan/Pani skorzystać z transportu):


4 października 2018
czwartek
Nowy Sumin






10 października 2018
środa
Legbąd


11 października 2018
czwartek
Śliwice


Cekcyn



Tuchola



Bysław



Kęsowo



Lubiewo



Tuchola



Czy ma Pani/Pan jakieś szczególne wymagania dietetyczne lub potrzeby dotyczące dostępności związane z
realizowanymi warsztatami.

 TAK

jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" w celu realizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2023. Podanie danych jest
dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory
Tucholskie" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż do 31.12.2028r. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
yukom@yukom.pl. Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia
27.04.2016r.
Oświadczam, iż w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach jestem zobowiązana/y w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
warsztatów poinformować (drogą pocztową, telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej) Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania
Bory Tucholskie" o swojej nieobecności.
Zgłoszenia należy dostarczyć do biura Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Murowa 8)
Osoby zakwalifikowane na warsztaty poinformowanie zostaną telefonicznie lub e-mailowo. Dodatkowych informacji udziela biuro
Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie”: tel. 52 3361213, partnerstwo@borytucholskie.pl

Do zgłoszenia dołączam dokument poświadczający spełnianie kryteriów udziału w projekcie.

………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis
Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie
Biuro: Tuchola, ul. Murowa 8, tel. 52 336 12 13
partnerstwo@borytucholskie.pl www.lgd.borytucholskie.pl

