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Załącznik nr 1 

do wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji 

przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie  
z Rozporządzeniem 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 (dalej: „RODO”)i przyjmuję/my do wiadomości, że: 

 administratorem zebranych danych osobowych będzie LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja”,  
36-072 Świlcza 168, NIP: 5170268879, REGON: 180338529; 

 zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do 
finansowania, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. 

 podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych: jest dobrowolnie wyrażona zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych- art.6 ust. 1 lit. a) RODO uzasadniająca realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia LGD „Trygon- Rozwój  Innowacja”- art. 6 ust.1 lit. E) RODO 

 odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją z realizacji projektu  
i w dalszej części z rezygnacją podpisania  umowy o przyznanie pomocy 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: 
-żądania dostępu do danych osobowych, 
-żądania od administratora sprostowania danych osobowych, 
-żądania od administratora usunięcia danych osobowych, 
-żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
-przeniesienia danych osobowych 
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 dane Wnioskodawcy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii 
Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii; 

 dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz kwota wypłaty pomocy z 
publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej 
pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadań 
realizowanych w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” będzie publikowana na 
stronie internetowej www.lgd-trygon.pl  
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