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ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUM on –line  

Zastosowania zintegrowanego modelu oceny wpływu połączone z upowszechnianiem dobrych praktyk 

28.10.2021 godz. 10:00-14:00 

 
 

Imię i nazwisko  

Nazwa LGD/ Reprezentowany Podmiot 

Adres mailowy:  

Informuję, że zapoznałem się z poniższym „Regulaminem webinariów” oraz z dokumentem: „Oświadczenia dotyczące 
przetwarzania danych osobowych / Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych” 
 
 
 

…………………………………….                              ……………………………………. 
Data:         Czytelny podpis uczestnika: 

 
 
 
 

REGULAMIN WEBINARÓW 
  ORGANIZUJĄCY WEBINARIA 

Webinaria organizuje Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica (dalej: DSP LGD). 
  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium należy przesłać do DSP LGD, na adres mailowy: biuro@dobrawidawa.pl 
  WYMAGANIA TECHNICZNE 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę 
internetową.  
Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies. 

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
DSP LGD nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium/ szkolenia nie leżące po stronie DSP LGD lub spowodowane siłą wyższą lub 
niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. DSP LGD nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez 
Użytkownika w związku z korzystaniem z webinaru, stosowaniem się do informacji prezentowanych na webinarze w jakichkolwiek okolicznościach, jak 
również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.DSP LGD nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie 
kompletnej i pełnej. DSP LGD o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od DSP LGD i którym nie sposób było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami 
i zakłóceniami przesytu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej. 

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
Jakiekolwiek kopiowanie, nagrywanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów 
jest zabronione bez uprzedniej zgody DSP LGD. 

  REJESTRACJA WEBINARIÓW 
DSP LGD zastrzega sobie prawo do rejestracji webinariów w całości lub części, w celu dalszego odtwarzania materiału. Materiały mogą być wykorzystane w 
celach informacyjnych lub promocyjnych. Biorąc udział w webinarze uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie oraz dalszą dystrybucję materiałów. 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji operacji p.n. Dobre praktyki krajowe, 
zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD - źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” dofinasowanej w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021.Dane osobowe uczestników webinariów będą przetwarzane przez 
DSP LGD w celu świadczenia usług w obrębie webinarium. Administratorem danych osobowych jest DSP LGD. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu 
do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r. str. 1, zwanym dalej RODO: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, ul. Wojska Polskiego 67/69, 71 314 32 01, 

biuro@dobrawidawa.pl osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD jest Pani 
Małgorzata Oleniecka, z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@dobrawidawa.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny jw; administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych;  

b) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 
50-411 Wrocław; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@umwd.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny jw; administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych; 

c) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-
175 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; administrator danych wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych; 

d) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowanych , stosownie do art. 22 RODO. 
e) 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, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań prawnych 
administratora; 

f) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji operacji p.n. " Dobre praktyki 
krajowe, zagraniczne oraz własne dolnośląskich LGD - źródłem wiedzy i współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”  w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021. 

g) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. f) oraz nie krócej niż 5 lat od daty wypłaty refundacji z 
tytułu realizacji operacji. 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; 

2. Posiada Pan/Pani: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18. Ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 
3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z  art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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miejscowość  dd  mm  rrrr  czytelny podpis osoby/osób reprezentujących podmiot 
prawny 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych: 
1) Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica 
2) Samorząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 
3) Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do 

korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa); 
moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

TAK     NIE 
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