
 

Strona 1 z 3 
 

 

 

Stowarzyszenie 

„Unia Nadwarciańska” 

siedziba: Słupca, ul. Poznańska 18, 

biuro: Słupca, ul. Plac Szkolny 16 a 

biuro@unianadwarcianska.pl,  

tel. 63 241 00 73 

 

ARKUSZ POMYSŁU PROJEKTU 
   

 
NAZWA / TEMAT 

PROJEKTU: 

 

Zgłaszający  

(osoba/instytucja) 

Imię i nazwisko 

/Instytucja/ 

Organizacja 

 

Adres  

Tel. / e-mail  

LOKALIZACJA PROJEKTU:  

Jakie problemy 

dostrzegamy na naszym 

obszarze, które 

chcielibyśmy rozwiązać 

realizując projekt? 

 

Co się zmieni jeśli 

zrealizujemy projekt? 

(Jakie korzyści osiągnie 

nasza społeczność, jakie 

pozytywne zmiany zajdą w 

otoczeniu)? 

 

Jakie działania będziemy 

realizować w ramach 

projektu, dzięki którym 

osiągniemy cel? 

(Pozytywny rezultat 

naszego projektu? 
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Dlaczego właśnie ten 

projekt jest ważny i 

wyjątkowy? 

Czym wyróżnia się 

spośród innych, 

dotychczas realizowanych 

projektów o podobnym 

charakterze? 

Co nowego wnosi on dla 

otoczenia? 

 

Czy realizacja projektu 

wiązać się będzie z 

włączeniem innych 

partnerów / podmiotów? 

TAK* (z jakimi?): 

 

 

NIE* (projekt realizowany bez partnerów / podmiotów) 

Czy projekt jest 

komercyjny? (związany  

z działalnością 

gospodarczą –  jej 

założeniem lub 

rozwojem?) 

TAK* (jaki rodzaj działalności gospodarczej?): 

 

 

NIE* (projekt społeczny, nie nastawiony na zysk) 

Wstępnie szacowane 

koszty 

 

Szacowany termin 

realizacji (Proszę podać co 

najmniej rok realizacji) 

 

Szacowna liczba osób, 

które skorzystają z 

efektów projektu 

 

Data, podpis Dnia:                                           Podpis: 

 

* - proszę skreślić niepotrzebne  
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Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej 

 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania 

W  związku z treścią art. 13  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 r. str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. str. 2), dalej: „Rozporządzenie 

2016/679”, Lokalna Grupa Działania informuje, że: 

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, z siedzibą w Słupcy; 

2) z   administratorem   danych   osobowych   można   kontaktować   się   poprzez   adres   e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca; 

3) administrator danych osobowych 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: n/d lub pisemnie na 

adres korespondencyjny administratora danych osobowych, wskazany w pkt. I.2¹; 

4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, 

gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (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 podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w 

celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 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 r. str. 320, z późn. zm.),  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzania 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 

2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555), tj. w celu wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które poprzedzają przyznanie pomocy; 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1. organy kontrolne, 

2. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

3. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w 

drodze zawartej umowy, m. in. dostawcy IT; 

7) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o 

których mowa  w pkt I.5, związanych z przyznawaniem pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym: 

- w przypadku przyznania pomocy - przez okres realizacji zobowiązania do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 

oraz przez okres 5   lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie okres 

zobowiązań, 

- w przypadku pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy–przez okres jaki upłynie do chwili, 

w której podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie po zostawieniu 

wniosku o przyznanie pomocy  bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy oraz przez okres 5 lat 

przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku,  w którym podmiotowi ubiegającemu się o 

przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w  sprawie pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez 

rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy. Okres przechowywania danych będzie każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora danych; 

8) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenie 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (dane nieobowiązkowe), będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5, w tym przez okres 

realizacji celów, o których mowa w części "Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych", w 

części „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” oraz w części "Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie 

danych osobowych" poniżej lub do czasu jej wycofania 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

10) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy po 

uprzednim wezwaniu do usunięcia braków. 

 

 

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

-miesiąc-rok-                                                                         czytelny podpis 

 


