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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO ZESPOŁU DS. MONITORINGU I EWALUACJI LSR 

DANE ZGŁOSZENIOWE 

Imię i nazwisko: 
 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość: ………………………………………………….…..… 

Ulica: ………………………………………………………………... 

Nr domu: ………………… Nr lokalu: ……………………………... 

Kod: …………………. Poczta: …………………………………….. 

Gmina: ………………………………………………………………. 

Powiat: …………………… Województwo: ……………………….. 

Telefon kontaktowy: 
  

E-mail: 
 

Reprezentowana 

grupa:  

 
(możliwość zaznaczenia kilku 

wariantów) 

  mieszkaniec obszaru LGD 

 przedsiębiorca, rolnik, domownik rolnika 

  członek organizacji pozarządowej (np.: OSP/ stowarzyszenia/ 

fundacji) 

  członek grupy nieformalnej (np.: KGW/ klubu seniora/ klubu 

wolontariusza/koła zainteresowań) 

  pracownik sektora publicznego (np.: urzędu gminy/ instytucji 

kultury/ ośrodka pomocy społecznej) 

  lokalny lider (np.: sołtys, radny) 

  przedstawiciel grup defaworyzowanych określonych w LSR  

[osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach 

i doświadczeniu, osoba młoda do 29 roku życia pozostająca bez 

pracy, kobieta nieaktywna zawodowo, osoba niepełnosprawna, 

opiekun osoby zależnej (tj. osoby wymagającej ze względu na stan 

zdrowia lub wiek stałej opieki, np. dzieci, osoby niepełnosprawne, 

osoby chore, osoby w podeszłym wieku, pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym), osoba starsza prowadząca samodzielnie 

gospodarstwo domowe,  rolnik lub domownik nierentownego, 

małego gospodarstwa rolnego] 
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OŚWIADCZENIA: 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………..… oświadczam, że w związku ze 

zgłoszeniem się do prac w Zespole ds. Monitoringu i Ewaluacji:  

1. oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że LGD jest współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach PROW 2014 – 2020; 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek Mazowsza”, ul. Polna 15; 07-405 Troszyn (LGD) do celów związanych z działalnością LGD; 

Dane przekazuję dobrowolnie i mam wiedzę, że posiadam prawo do dostępu oraz możliwości poprawienia 

danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r.  

poz. 922 z późniejszymi zmianami); 

3. udzielam LGD nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z moim 

wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie                 

w celu zgodnym z prowadzoną przez LGD działalnością. Osoby wykonujące zdjęcia są związane z LGD. 

Zdjęcia mogą być wykorzystywane na oficjalnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń LGD oraz 

materiałach promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez LGD.  

 

 

 

 

…………………………………………………  ………………………………………………. 
Miejscowość, data  Podpis  
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