
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„DIALOG OBYWATELSKI I PARTYCYPACJA W POWIECIE KOSZALIŃSKIM” 

NAZWA ORGANIZACJI  

ADRES 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
PRZEDSTAWICIELA INSTYTUCJI  

 

TELEFON   

ADRES E-MAIL   

NIP   

REGON  

NUMER KRS LUB INNEGO 
REJESTRU 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
(JEŚLI DOTYCZY) 

 sport, rekreacja, 

turystyka 

 kultura, sztuka  

 religia 

 rozwój lokalny 

 ochrona środowiska 

 edukacja i wychowanie  

 usługi socjalne i pomoc społeczna  

 ochrona zdrowia 

 badania naukowe 

 inne 

(jakie?)______________________________ 

SIEDZIBA MIEŚCI SIĘ NA TERENIE 
WIEJSKIM   

 (zaznaczyć jeśli dotyczy) 

ROK REJESTRACJI (JEŚLI DOTYCZY)  

WYSOKOŚĆ BUDŻETU ZA 2021 R.  

          

 

………….…………………………………………………… 

                                                                                                                       Data,  podpis i  pieczęć przedstawiciela organizacji pozarządowej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 

04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO” . W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, 

zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, ul. Armii Polskiej 23, 

76-004 Sianów, którego reprezentantem jest Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej. 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: szewczyk.agata@outlook.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie 

Koszalińskim” – sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego  w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, 

którego głównym zadaniem jest wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym Niezbędność 

przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit a) oraz c) RODO, a także USTAWY Z DNIA 

24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2490) 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy/osoby, którym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej 

powierzyło świadczenie usług księgowych, kadrowych oraz do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w celu monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzonych 

na zlecenie NIW CRSO ewaluacji.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednakże w przypadku ich nie podania, 

nie będzie mogła Pan/Pani wziąć udziału w cyklu szkoleń.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

……………………….………………………….. 

Data i podpis potwierdzający zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji projektu „Dialog obywatelski 

i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” – sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030. Tym samym wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli  

w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych  na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacji oraz firmom/osobom, którym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Sianowskiej powierzyło świadczenie usług księgowych, kadrowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam 

poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na 

ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

……………………….………………………….. 

Data i podpis 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” – 

sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronach internetowych,  

w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. 

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystywanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia te 

mogą być wykorzystywane wyłącznie do promocji i komunikacji Projektu. 

……………………….………………………….. 

Data i podpis 

 

 

 

 


