
 

Załącznik nr 1 do Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD  

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina nr OW/1/2021 
 

Załącznik nr 3oceny i wyru operacji własnych LGD 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska 

Kraina  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU 

REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ 

ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD  
 

Potwierdzenie przyjęcia: 

 

Nr zgłoszenia:   ……………………………………… 

 
Dane Zgłaszającego:  

Imię i nazwisko/Nazwa Zgłaszającego   

Rejestr, w jakim figuruje zgłaszający, numer 

rejestru (jeśli dotyczy) 
 

Numer NIP/PESEL (dotyczy osób 

fizycznych niewykonujących działalności 

gospodarczej) 

 

E-mail Zgłaszającego  

Osoba/osoby upoważnione do 

reprezentowania Zgłaszającego (Imię i 

nazwisko) 

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów z LGD   

Imię i 

nazwisko 
 

Numer 

telefonu 
 

e-mail  

 
Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Propagowanie 

rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw rybackich oraz 

podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR”, która została opisana w ogłoszeniu 

umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 

w dniu 13.09.2021  r. 

  

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka Bielska Kraina zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji 

objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 12 

miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego 

w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice 

operacji objętej niniejszym oświadczeniem. 

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania 

dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby 

realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo 

i Morze 2014-2020”. 

 

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty: 

 

1.  

2.  



 

3.  

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pełną informacją na temat planowanej do realizacji operacji 

własnej LGD znajdującą się na stronie internetowej www.bielskakraina.pl 

 

Oświadczam, że realizacja przeze mnie operacji odpowiadającej operacji własnej skutkować będzie 

realizacją celów i wskaźników zaplanowanych przez LGD. 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia, to jest nie 

zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w: 

1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 358). 

 

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z niniejszym zgłoszeniem 

drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.  

 

Osoby podpisujące zgłoszenie oświadczają, że zapoznali się z Formularzem informacyjnym 

dotyczącym przetwarzania danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

formularza, akceptują go i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

administratorów danych, w zakresie wskazanym klauzulą. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach informacje są 

zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  

 

Data:  

Podpis Zgłaszającego lub osób upoważnionych 

do jego reprezentacji: 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji 

operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD 

 

 
Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji. Dlatego, 

zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących 

tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  

 

1. Administrator. 

Administratorem danych osobowych, które nam przekazałeś, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

Bielska Kraina. Nasza siedziba mieści się w Bielsku-Białej, przy ul. Tadeusza Regera 81. Możesz się z nami 

skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 725 449 170/ 33 810 57 35 lub pisząc na adres:biuro@bielskakraina.pl. 

 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych. 

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w oświadczeniu dotyczącym zgłoszenia chęci realizacji 

operacji pt. „Propagowanie rybołówstwa Bielskiej Krainy – spójna wizualizacja Szlaku Karpia, gospodarstw 

rybackich oraz podjęcie działań na rzecz promocji obszaru LGR” i załącznikach do niego. Dane osobowe będą 

przetwarzane w związku ze złożeniem zgłoszenia na realizację operacji odpowiadającej zakresowi operacji 

własnej LGD i jej ewentualną realizacją. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

nasze Stowarzyszenie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
1
 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. Art. 19 i następne ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167). Podanie przez Ciebie danych we wniosku nie 

jest wymogiem ustawowym ani umownym, aczkolwiek niezbędne dla realizacji procesu obsługi niniejszego 

zgłoszenia. 

3. Kategorie odbiorców. 

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym uprawnionym do 

kontroli prawidłowości przeprowadzenia procesu oceny zgłoszeń, potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, a także w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a w szczególności Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; jest Samorząd 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, 40-037, ul. Ligonia 46. 

4. Okres przetwarzania.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu oceny spełniania warunków 

realizatora operacji własnej oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu – bardziej szczegółowo kwestie 

Twoich uprawnień regulują przepisy RODO – może się jednak okazać, że w określonej sytuacji, ze względu na 

uwarunkowania prawne, nie będziemy mogli zrealizować Twojego uprawnienia, zawsze jednak wytłumaczymy 

Ci dlaczego. 
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak  

je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

                                                           
1 Rozporządzenie 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). 


