
Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 

                                                                                                                                                                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług  Biura w związku z Konkursem nr……………………………………  

Nr przedsięwzięcia  Nazwa przedsięwzięcia  

    

Lp.  Imię i Nazwisko  

Reprezentowany 

podmiot / osoba  
(nazwa i adres)  

Data  Przedmiot doradztwa  Ochrona Danych Osobowych Podpis 

Numer 

zawartej 

umowy1 

  

 

  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu 

udokumentowania doradztwa. 

 

 

  

 

  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu 

udokumentowania doradztwa. 

 

 

  

 

  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu 

udokumentowania doradztwa. 

 

 

  

 

  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu 

udokumentowania doradztwa. 

 

 

 
1 Jeżeli dotyczy  
*Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 

inspektor.lgd.lubaczow@gmail.com ; 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania doradztwa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 4) dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego; 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania; 6) ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne;  8) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

mailto:inspektor.lgd.lubaczow@gmail.com
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