
BADANIE ANKIETOWE 

NA POTRZEBY OPRACOWANIA EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014–2020 

 

W związku z ewaluacją procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–

2020 i budowaniem nowej LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój 

Ziemi Lubaczowskiej”, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższych ankiet 

przeznaczonych dla Beneficjentów oraz mieszkańców, dzięki którym zbadamy zmiany 

zachodzące na terenie naszego obszaru działania.  

Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez LGD 

efektywniejszych działań, które przełożą się na większy rozwój lokalny. Ankiety są 

anonimowe, a informacje dzięki nim pozyskane będą wykorzystane do przygotowania 

ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla 

obszary LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz posłużą do budowania nowej strategii na 

lata 2021–2027. 

 
Aby wypełnić ankietę dla Beneficjentów KLIKNIJ TUTAJ 

 

Aby wypełnić ankietę dla Mieszkańców KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

 

Ankiety będzie można wypełnić do dnia 09.12.2022 r. 

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD 

„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, adres: ul. Mickiewicza 45 (pokój 221), 37-600 Lubaczów. 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, 

środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których 

bardzo nam zależy.  

 

https://www.interankiety.pl/f/KLlXGBVL
https://www.interankiety.pl/f/QoWOVkYo


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA 

ANKIETY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi 

Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: 

inspektor.lgd.lubaczow@gmail.com 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania      Rozwój Ziemi Lubaczowskiej. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym 

odbiorcom. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Ewaluacji 

Zewnętrznej LSR. Po tym czasie dane zostaną usunięte. 

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również  

w formie profilowania. 

 

mailto:inspektor.lgd.lubaczow@gmail.com

