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

 
Realizacja międzynarodowego projektu współpracy 

pt. Kuchnia nas łączy 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 Warsztaty z zakresu przyzagrodowej produkcji serów; 

 Warsztaty wyrobu tradycyjnych wędlin; 

 Warsztaty z przygotowania blinów, oładków, racuchów, naleśników na bazie lokalnych produktów     

podlaskich; 

 Warsztaty z przygotowania tart na bazie lokalnych produktów podlaskich; 

 Warsztaty z przygotowania dań wegetariańskich i wegańskich na bazie lokalnych produktów 

podlaskich; 

 Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej żywności; 

 Szkolenie z zakresu promocji, dystrybucji, etykietowania produktów; 

 Szkolenie – zasady rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych.  

 

Proszę o postawienie znaku „X” w przeznaczonym do tego miejscu (w kratce). 

UWAGA! Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie 2 warsztatach/szkoleniach. 
 

Imię i Nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

E-mail  

Telefon  

Proszę zaznaczyć do jakiej grupy 

Pani/Pan należy (w 

warsztatach/szkoleniach mogą 

wziąć udział osoby należące do 

jednej z grup wymienionych obok): 

Przedstawiciel 

Koła 

Gospodyń 

Wiejskich 

Przedstawiciel 

organizacji 

pozarządowej 

(NGO) 

Przedsiębiorca 

(właściciel 

obiektu 

gastronomicznego, 

noclegowego) 

Mieszkaniec 

obszaru SLGD 

„Tygiel Doliny 

Bugu”, pasjonat 

kulinarny 
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W projekcie mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać scanem na adres e-mail: 

specjalista@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. do godz. 15.30. O 

zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc 

ograniczona. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w 

projekcie prosimy o wcześniejszą informację.  

W ramach projektu zapewniamy wyżywienie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym 

zakresie na miejsce realizacji warsztatów/szkoleń. Miejsce oraz termin ich realizacji zostanie 

podany w późniejszym terminie.   

 

 

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 wykorzystywanie wizerunku w celu realizacji, 

udokumentowania i rozliczenia działań promocyjno - informacyjnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” oraz Lokalną 

Grupę Działania „NEMUNAS”. 

 

                Data i podpis …………………………………………………………………  

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 przetwarzane danych kontaktowych w celu 

realizacji, udokumentowania i rozliczenia projektu współpracy pt. „Kuchnia nas łączy” przez 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania 

„Bądźmy Razem” oraz Lokalną Grupę Działania „NEMUNAS”. 

                                                 

               Data i podpis ………………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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).  

Informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - 
Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn, tel. + 48 797 091 197, e-mail: 
biuro@tygieldolinybugu.pl,www.tygieldolinybugu.pl. 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@tygieldolinybugu.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:  
a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia działań promocyjno- informacyjnych Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy 
Razem” oraz Lokalną Grupę Działania „NEMUNAS”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
b) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
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c) marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji, a w pozostałym 
zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona. 

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w 
przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna 
zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, 
może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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