
 

C e l  z ł o ż e n i a  1 :  
-  Złożenie deklaracji 

-  Aktualizacja danych 
 

 

D E K L A R A C J A   P R Z Y S T Ą P I E N I A 

do Stowarzyszenia o nazwie 

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
/osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/ 

 

Zgłaszam chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania na prawach 

Członka zwyczajnego/wspierającego1: 

Nazwisko:  

Imię/ imiona:  

Data i miejsce 

urodzenia: 
 

Reprezentowany 

sektor 1: 

Sektor społeczny (mieszkaniec obszaru LGD) 
Sektor gospodarczy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

Nazwa firmy 

przedsiębiorcy 2: 
 

NIP/ PESEL3:  

Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  

kod pocztowy:  

ulica i nr domu:  

Adres do korespondencji/siedziby firmy 4: 

Miejscowość:  

kod pocztowy:  

ulica i nr domu:  

Adres e-mail 5:  

Numer telefonu:  

Wykształcenie:  

Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i opłacania rocznej składki członkowskiej6  oraz 

przestrzegania STATUTU Stowarzyszenia.  

Oświadczam, że znana mi jest treść Statutu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem § 6 pkt. 3. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności w 

zakresie bieżącej komunikacji i współpracy, celów organizacyjnych i związanych z monitoringiem i ewaluacją 

Stowarzyszenia. 

 

  

Miejscowość i data Czytelny podpis 
_________________________________________________________________________________ 

1    niepotrzebne skreślić     
2 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisać nazwę firmy widniejącą  

w CEIDG, w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wpisać kreski 
3  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podaje NIP, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej podaje 

PESEL 
4  Uzupełnić jeżeli adres do korespondencji/siedziba firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest inna niż podany wyżej 

adres zamieszkania osoby fizycznej. Jeżeli adres zamieszkania pokrywa się z adresem do korespondencji należy wpisać kreski 
5   Wskazać adres e-mail na który Stowarzyszenie może się kontaktować w sprawach związanych z członkostwem 
6   Zobowiązanie do opłacania składki członkowskiej nie dotyczy Członka wspierającego.   

 
 



 
 
 
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.),  Podhalańska 
LGD informuje że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie; 

2. z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@podhalanska.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny 34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c; 

3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 
nieobowiązkowe); 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z 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) 
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) 

5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom wyższego szczebla nadzorującym i kontrolującym prawidłowość 
realizacji przez Lokalną Grupę Działania zobowiązań w zakresie realizacji zadań informacyjno-doradczych działania 19.2. 
Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.  

6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 
informatycznego; 

7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji 
zadań, o których mowa w pkt. I.4.-5. oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może 
zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Rejestrze podmiotów korzystających z 
doradztwa, wynika z obowiązku rejestrowania usług doradczych świadczonych przez LGD.  

 
TAK/ NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, moich danych osobowych (nazwisko, imię, nr telefonu/ adres/ e-
mail) podanych w deklaracji przystąpienia do Podhalańskiej LGD, zbieranych przez lokalną grupę działania w celu przyjęcia na 
członka Podhalańskiej LGD i zapewnienia komunikacji organizacyjnej, jak również realizacji przez LGD obowiązków 
sprawozdawczych (Lista członków jest upubliczniona na stronie PLGD (w zakresie danych imię i nazwisko). 
 
TAK/ NIE 
Wyrażam zgodę do otrzymywania / kierowania do mnie za pośrednictwem wskazanej przeze mnie poczty elektronicznej lub poprzez 
SMS na podany przeze mnie numer telefonu treści informacyjnych o działaniach realizowanych przez administratora danych. 

Jestem świadomy/a, że podanie danych w każdej ze zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ich treści, 
ich nieprzekazanie uniemożliwia przystąpienie do Podhalańskiej LGD. Przyjmuję do wiadomości, że każdą z powyższych zgód mogę 
wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratorów 
danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

……………………………………….                                                                                                ………………………………………… 

Miejscowość i data                                                                                                                                                       Czytelny Podpis 
 

                                              

mailto:info@podhalanska.pl

