
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie Administrator 

zapewnia mi dostęp w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwia złożenie podpisu pod 

klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych”. 

 
 
 
Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora 
 
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, 
 
w celach związanych z : z rekrutacją do udziału w cyklu szkoleń realizowanych w ramach  
projektu: „Akademia Lokalnego Animatora”. 
 
 

 
moich danych osobowych i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych”. 

 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

 
 

 
…………………………………………….. 

 
Data i własnoręczny podpis 

 
 
 
 
 
 

Cofam zgodę na przetwarzanie danych 
 
 

 
…………………………………………… 

 
Data i własnoręczny podpis 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

 
 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa  
Działania,  ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków ; 
 
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Iwona Chmielarczyk, IODO@czarnkowsko-trzciancka-lgd.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją w ramach projektu: 

„Platforma współpracy sektora społecznego” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a; 

 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji; 
 

5) 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, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych, 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.; 

 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie uwzględnienie Pani/Pana 

podczas rekrutacji; 


