
 
 
 
 
 
 

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów”  
realizowany w latach 01.06.2022 – 30.04.2024 r. 

BIURO PROJEKTU: 
Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny 

24-150 Nałęczów, ul. Głębocznica 11 
e-mail: lubelskifundusz@wp.pl 

tel. 535 995 112 

FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY 

Nr …..…/FLFL/2022 

Wpłynęło dnia: …………………………………………… 

Podpis pracownika: ……………………………………… 

do uczestnictwa w projekcie pt. 

„Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” 

 

 

Imię i nazwisko _______________________________________________________ 

Nazwa reprezentowanej organizacji …………………………………………………………………… 

PESEL            

 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: __________________ 
 

Płeć:       □  Kobieta   □  Mężczyzna 

Osoba z niepełnosprawnościami:  □ TAK    □ NIE   □ Odmowa podania informacji 

Adres zamieszkania: 

Ulica: ____________________________ Nr domu: _____ Nr lokalu: ______ 

Miejscowość: ______________________ Kod pocztowy: _________________ 

Gmina: ___________________________ Powiat: _______________________ 

Województwo: _____________________ 

Tel. kontaktowy: ____________________ E-mail: _______________________ 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/


 
 
 
 
 
 

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów”  
realizowany w latach 01.06.2022 – 30.04.2024 r. 

BIURO PROJEKTU: 
Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny 

24-150 Nałęczów, ul. Głębocznica 11 
e-mail: lubelskifundusz@wp.pl 

tel. 535 995 112 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Przetwarzanie moich danych osobowych w projekcie „Dostępność Nałęczowskiego 

Festiwalu Otwartych Ogrodów” realizowany z dotacji Narodowego Instytutu Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 odbywa się zgodnie 

rozporządzeniem 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 Nr 119 Z 4.5.2016). 

2) Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny z 

siedzibą w Nałęczowie przy ul. Głębocznica 11. 

3) Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych do celów monitoringu, 

kontroli i ewaluacji w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie 

Operatora Programu. 

4) Mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

Oświadczam, że:  

1) Zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w Projekcie „Dostępność Nałęczowskiego 

Festiwalu Otwartych Ogrodów” realizowanego z dotacji Narodowego Instytutu Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wyrażam zgodę na 

nieodpłatne udostępnienie mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych na 

nośnikach cyfrowych na potrzeby promocji Projektu. 

2) Wszystkie dane i informacje podane w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z 

prawdą i zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o ich ewentualnej zmianie. 

 

 

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

Miejscowość i data                    Czytelny podpis uczestnika 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/

