
                                            
                                                                       

 

 

Załącznik nr 1 

do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji 

przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – 
Rozwój i Innowacja” z siedzibą w Świlczy 168, 36 – 072 Świlcza oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach składanych w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy z zakresu 
„Promowanie obszaru objętego LSR”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz 
dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”). 
 

Jednocześnie oświadczam ,iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój  

i Innowacja” z siedzibą w Świlczy 168, 36 – 072 Świlcza oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.  

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia  

i obsługi wniosku składanego w ramach zakresu „Promowanie obszaru objętego LSR”. 

3.  Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z realizacji projektu i w 

dalszej części z rezygnacją podpisania  umowy o przyznanie pomocy. 

4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: 
 

 żądania dostępu do danych osobowych, 

 żądania od administratora sprostowania danych osobowych, 

  żądania od administratora usunięcia danych osobowych, 

 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 przeniesienia danych osobowych 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
            

 

...............................................................                    ................................................................ 

            (miejscowość, data)                                                                  (podpis   Wnioskodawcy) 


