
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących 

inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW. 

                    
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA 

 
Kartę zgłoszeniową należy obowiązkowo wypełnić i oddać organizatorowi wyjazdu. Uprzejmie prosimy  

o  dokładne wypełnienie karty, ponieważ informacje w niej zawarte mogą mieć wpływ na zdrowie  

i bezpieczeństwo uczestnika w trakcie trwania wyjazdu. 

 

 

Wyjazd studyjny 

„Wizyta studyjna dla mieszkańców Gminy Krasnosielc na Podlasiu” 

 TYKOCIN - KRYPNO WIELKIE – SUPRAŚL – BOHONIKI – KRUSZYNIANY - WASILKÓW 

16 - 18 sierpnia 2021 r. 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

Adres zamieszkania uczestnika 

 

Tel. kontaktowy 
 

PESEL 
 

W razie nieszczęśliwego 

wypadku należy powiadomić: 

osoba kontaktowa, telefon 

 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających mojemu życiu lub zdrowiu. 

 

Informuję, iż: 

- przyjmuję odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne wyrządzone przeze mnie podczas wyjazdu, 
- nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyjazdach turystyczno – szkoleniowych. 
 

 

 

 

 

….................................................       …………………………… 
       Miejscowość, data         Podpis uczestnika 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/


Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących 

inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW. 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasnosielc z siedzibą w Krasnosielcu                 

przy ul. Rynek 40, e-mail: ugkrasnosielc@post.pl 

Administrator    wyznaczył    Inspektora   ochrony   danych,   z    którym    może    się    Pani / Pan skontaktować                         

pod nr telefonu (029) 714-00-51 lub emailem: p.beczak@ugkrasnosielc.pl. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Wizyta studyjna dla mieszkańców Gminy 

Krasnosielc na Podlasiu”, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji celu, zgodnie z zasadami 

przechowywania akt i klasyfikacji dokumentów archiwalnych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w szkolenia.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

  Wójt Gminy  
                                                                                                                                      /-/ 
                                                                                                                        Paweł Ruszczyński 

 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

