FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

obiektu/miejsca
służącego rozwojowi turystyki, w tym turystyki rowerowej, kulinarnej i enoturystyki
w ramach projektu współpracy
pn. Turystyka na Pogórzu
(akronim TnP)

………………………………….........
(miejscowość, data)

Informacje ogólne dotyczące zgłoszenia obiektu/miejsca służącego rozwojowi turystyki, w tym
turystyki rowerowej, kulinarnej i enoturystyki w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na
Pogórzu:
Z uwagi na zaplanowaną promocję lokalnej turystyki, w tym również turystyki kulinarnej i rowerowej,
założono w ramach projektu działania mające na celu zidentyfikowanie i aktualizację zasobów
lokalnych, w tym obiektów/miejsc na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała,
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, służących
rozwojowi turystyki, które wykorzystane będą do dalszej realizacji zadań projektowych.

Warunki zgłoszenia obiektu/miejsca służącego rozwojowi turystyki, w tym turystyki rowerowej,
kulinarnej i enoturystyki w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu:
Warunkiem zgłoszenia obiektu/miejsca służącego rozwojowi turystyki jest dostępność dla turystów/
mieszkańców minimum 6 miesięcy w roku, szczególnie w okresie letnim lub cykliczność wskazana
w formularzu (np. podczas organizowanych imprez, otwarte co weekend itp.); powiązanie ze szlakami
i/lub obiekt/miejsce utożsamiane z otoczeniem, lokalnym dziedzictwem kulturowym.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej:
www.dunajecbiala.pl, www.psr.tuchow.pl, www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie od 27 lipca
2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres mailowy: biuro@nasliwkowymszlaku.pl
kserokopii zgłoszenia lub osobiste dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
(32-861 Iwkowa 759 - Stadion IVA IWKOWA) w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.

Zasady wyboru obiektów/miejsc służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki rowerowej,
kulinarnej i enoturystyki w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na Pogórzu:
W pierwszej kolejności wybierane zostaną obiekty/miejsca związane z turystyką kulinarną,
enoturystyką, warsztatami manualnymi, pokazami produkcji spożywczej itp., dziedzictwem
kulturowym oraz atrakcjami dla rodzin z dziećmi (miejsca związane z założeniami projektowymi).
Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby zgłaszające zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu zgłaszanego obiektu/miejsca do
udziału w projekcie.

Zgłaszam następujące obiekt/miejsce służący rozwojowi turystyki, w tym turystyki
rowerowej, kulinarnej i enoturystyki do udziału w projekcie współpracy pn. Turystyka na
Pogórzu:

Imię i nazwisko
lub nazwa firmy/organizacji dokonującej
zgłoszenia
Adres
Telefon
E-mail
1. Zgłaszam do udziału w projekcie
OBIEKT służący rozwojowi turystyki,
w tym turystyki rowerowej, kulinarnej
i enoturystyki:
(jeśli dotyczy należy wskazać miejsce
wraz z adresem)
2. Zgłaszam do udziału w projekcie
MIEJSCE służące rozwojowi turystyki,
w tym turystyki rowerowej, kulinarnej
i enoturystyki :
(jeśli dotyczy należy wskazać miejsce
wraz z adresem)
3. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
a) Zgłaszany obiekt/miejsce
dostępne jest dla
TAK
turystów/mieszkańców
minimum przez 6 miesięcy w
roku, szczególnie w okresie
NIE
letnim? (należy zakreślić
prawidłową odpowiedź)
b) Zgłaszany obiekt/miejsce
dostępne jest dla
TAK
turystów/mieszkańców
cyklicznie (np. podczas

organizowanych imprez,
otwarte co weekend itp.)
(należy zakreślić prawidłową
odpowiedź)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy
wskazać na czym polega cykliczność
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

NIE
c) Zgłaszany obiekt/miejsce
powiązane jest ze szlakami?
(należy zakreślić prawidłową
odpowiedź)

TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy
wskazać z jakimi szalami jest powiązane
…………………………………………………………………………………
NIE

d) Zgłaszany obiekt/miejsce
utożsamiany jest
z otoczeniem, lokalnym
dziedzictwem kulturowym?

TAK
NIE

Osoba do kontaktu: Monika Soska: monika.soska@dunajecbiala.pl | tel. 14 665 37 37
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Zgłaszam obiekt/miejsce do udziału w projekcie pn. Turystyka na Pogórzu z własnej dobrowolnej
inicjatywy.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zidentyfikowania
i zaktualizowania zasobów lokalnych, w tym obiektów/miejsc na obszarze Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zapoznałem/am się z Formularzem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
4. Zostałam/em poinformowana/y, iż operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

……………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………..……………………….
(pieczęć / czytelny podpis )

Operacja jest realizowana w partnerstwie z: Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskim
Stowarzyszeniem Rozwoju, Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku”

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z 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 osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1.

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała reprezentowana przez Zarząd
Stowarzyszenia, z siedzibą w Zakliczynie, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 665 37 37, adres e-mail:
biuro@dunajecbiala.pl
2. Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: biuro@dunajebiala.pl, tel. 14 665 37 37
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie
Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w celu:
a. Realizacji operacji pn. Turystyka na Pogórzy (akronim TnP)
b. realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e
RODO,
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w oparciu
o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji
zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b. operatorzy pocztowi i kurierzy,
c. Województwo Małopolskie, w zakresie niezbędnym w celu rozliczenia operacji,
d. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie niezbędnym w celu rozliczenia operacji,
e. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakresie niezbędnym w celu rozliczenia operacji,
f.
banki w zakresie realizacji płatności,
g. ubezpieczyciele w zakresie ubezpieczenia wyjazdu studyjnego
h. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
i.
organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem
możliwości dokonania zgłoszenia obiektu/miejsca do udziału w projekcie.
11. „Prawo do bycia zapomnianym” inaczej prawo do usunięcia danych może być realizowane pod warunkiem zrealizowania,
rozliczenia operacji pn. Turystka na Pogórzu oraz upływu okresu trwałości operacji lub też czasu koniecznego do
przechowywania dokumentacji związanej z realizowaną operacją przewidzianego w umowie lub stosownych przepisach /
regulacjach prawa na warunkach art. 17 RODO.

