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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na wizytę studyjną 
inaugurującą projekt „Wiem czym oddycham” (powiat ełcki i olecki) 

 

Wizyta studyjna odbędzie się w dniach 13-14 października 2022 roku (1 nocleg). Organizowanajest  
w ramach projektu "Wiem czym oddycham" realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider  
w EGO” we współpracy z Lokalną Grupą  Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” oraz Lokalną Grupą 
Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, finansowanego z  „Europejskiego Funduszu 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020.Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i założenia realizacyjne operacji, pokazane 
przykłady odnawialnych źródeł energii oraz przedstawione innowacyjne rozwiązania obiektu hotelowego. Odbędą 
się także dwie wizyty studyjne prezentujące dobre przykłady na obszarze LGD „Lider w EGO”. 

W wizycie studyjnej udział mogą wziąć przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. 

Rekrutacja trwa w do dnia 03.10 2022 roku do godz. 15:00. O zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność 

zgłoszeń wraz z adekwatnym uzasadnieniem udziału według dostarczonego wypełnionego formularza. 

RAMOWY PROGRAM WIZYTY: 

Czwartek, 13 października 2022 r. 

godz. 11:00 Przyjazd uczestników do miejscowości Prostki:  

- spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz, LGD „Lider w EGO” oraz Stowarzyszenia „Nasze Prostki” w siedzibie Domu 

Spotkań z Kulturą: przedstawienie inwestycji dofinansowanych z projektów ramach LGD i prezentacja odnawialnych źródeł 

energii: ciepłownia i fotowoltaika). 

godz. 13:30 Przyjazd do Siedliska Morena (Jeziorowskie 11A, 19-330 Stare Juchy) - zakwaterowanie 

14:00 -15:00 Lunch(bufet w Restauracji) w miejscu zakwaterowania  

15:30 Spotkanie w Sali Konferencyjnej: 

- prezentacja założeń oraz celów projektu „Wiem czym oddycham”, 

- prezentacja odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych rozwiązań obiektu hotelowego, takich jak panele fotowoltaiczne, 

solarne, urządzeń dot. recyklingu odpadów biodegradowalnych, zbiorników na deszczówkę. 

19:00 Kolacja w miejscu zakwaterowania. 

Nocleg (pokoje dwuosobowe). 

Piątek, 14 października 2022 r. 

8-9:00 Śniadanie (bufet w Restauracji) 

9:00 zbiórka przed Recepcją i wyjazd do miejscowości Zajdy w gminie Olecko: 

Ok. 9:45 zwiedzanie biogazowi– zakładu produkującego biogaz z biomasy roślinnej i odpadów organicznych, zapoznanie 

uczestników wizyty z metodami działania oraz korzyściami wynikającymi z funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Ok. 11:00 prezentacja fotowoltaiki na świetlicy w miejscowości Giże 

11:30 powrót do Siedliska Morena (wymeldowanie ok. godz. 12:30) 

13:00 lunch(bufet w Restauracji) 

13:45 spotkanie w Sali Konferencyjnej: podsumowanie wizyty, dyskusja, wręczenie certyfikatów, zakończenie 

wizyty studyjnej. 
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KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1 .administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. 

Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2 .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; 

3. 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, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. 

a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres 

danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@warmia.mazury.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn; 

3. 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@warmia.mazury.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 

III. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest 1.1. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny 

Elbląskiej”  z siedzibą we Fromborku; 1.2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Lider w EGO" z siedzibą w Olecku; 1.3. 

Lokalna Grupa  Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z siedzibą w Barczewie;  

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: iod.lgdpartnerstwo@o2.pl  lub pisemnie 

na adres korespondencyjny: 1.1. ul. Pocztowa 9, 14-530 Frombork; 1.2. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko; 1.3. Łajsy 3, 11-036 

Gietrzwałd 
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3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5.zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 

r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

1. 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; 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji 

zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 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; 

3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

4. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Liście obecności na szkoleniu / 

warsztatach, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych do 

prawidłowej realizacji operacji w ramach działania 19, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

 

 

 

 

…..………………………………………………….    …………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                      (czytelny podpis) 
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Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. 

Prosimypamiętać o podaniu numeru telefonu oraz adresu –e-mail (ułatwi nam to kontakt z Państwem).  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Eweliną Ślepokuratel. 55 231 12 52 (godz. 8:00-16:00). 

Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą mailową na adres: 

LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”14-530 Frombork ul. Pocztowa 9 e-mail: 

biuro.lgdpartnerstwo@o2.plo terminie decyduje data wpływu.  

*Wymagane 

1. Imię i nazwisko:* 

…………………………………………………………………………………… 

2. Telefon kontaktowy:* 

…………………………………………………………………………………… 

3. Adres e-mail:* 

…………………………………………………………………………………... 

4. Miejscowość (gmina), w której Pan/Pani mieszka:* 

…………………………………………………………………………………… 

6. Źródło informacji o wizycie studyjnej:* 

a) ogłoszenie na stronie LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” 
b) inne strony internetowe, media społecznościowe (FB) 
c) znajomi 
d) inne: ……………………………………………………………………… 

7. Reprezentowana instytucja/organizacja oraz sektor (społeczny/gospodarczy/publiczny):* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Dlaczego chce Pan/i wziąć udział w wizycie studyjnej?* 

Twoja odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia*Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych wyłącznie w związku z realizacją projektu 
„Wiem czym oddycham” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (do celów monitoringu, kontroli oraz 
ewaluacji projektu). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. 

Zgadzam się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o w/w projekcie. 

 

…..………………………………………………….    …………………………………………………………… 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis) 

mailto:biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl

