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           „ŚLĘŻANIE” - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
                ul. Kościuszki 9/7,  55-050 Sobótka 
                         tel.  0-71 316-21-7 
                              info@slezanie.eu, www.slezanie.eu 

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

                                                                                                                Miejscowość              data 

REKOMENDACJA                                                                                                                                        
dla kandydatki/kandydata na członka Rady/ Zarządu/ Komisji Rewizyjnej                                                                                   

Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

   dla   …………………………………..……….……………….…………….………………   

  zam. …………………………………………………………….……………….……………..    

            kontakt; tel. ……….………………………, e-mail; ………….……………………………. 

Zgodnie z § 18 ust. 2, 3, 4, 5, Statutu Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

rekomenduję Panią/Pana ………………………………..………………………………………………..…., 

przedstawicielkę/przedstawiciela………………………………….…………………………/członka założyciela, 

jako kandydata/kę do Rady/ Zarządu/ Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

Uzasadniając powyższą rekomendację stwierdzam, że 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pani/Pan …………………………………………………….. spełnia wymogi określone w § 18 ust. 6 Statutu.  

Rekomendacji udzielają członkowie Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”,  

w osobach; 

1.  ………………………………..………………….. ………………………………………………………   ……..………………….                                  
Imię i nazwisko                                                            adres                                                        podpis 

 

2. …………………………………………………..    ……………….………………………………………   …..…….…………….                                 
Imię i nazwisko                                                            adres                                                       podpis 

 

3. ………………………………………………...    ………………………………..…………………..   ……………….……….                                 
Imię i nazwisko                                                            adres                                                       podpis 
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            „ŚLĘŻANIE” - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
                ul. Kościuszki 9/7,  55-050 Sobótka 
                         tel.  0-71 316-21-7  
                              info@slezanie.eu, www.slezanie.eu 

 
                                                                                              

 …….………………..……  …………………..                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                Miejscowość              data 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że; 

- wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady/ Zarządu/ Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia „Ślężanie – 
Lokalna Grupa Działania”. 

- za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, iż nie jestem skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwa umyślne ani przeciwko mieniu. 

 ………………………………………….                                                                                                                     
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Ukończyłem/łam następujące kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

Inne szkolenia: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

 

………………………………………….                                                                                              
podpis 
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       „ŚLĘŻANIE” - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” 
                ul. Kościuszki 9/7,  55-050 Sobótka 
             tel.  0-71 316-21-7  
                                info@slezanie.eu, www.slezanie.eu 

 

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

miejscowość i data 
 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie * 
 
 
 

Grupa Działania Oświadczam, że jestem mieszkańcem/ką obszaru objętego 

realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa 

Działania” od roku ……………………….. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………….                                                                                             
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

(ta część do wypełnienia,  tylko dla kandydatów na członków rady) 
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WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
postaci imienia, nazwiska i adresu zamieszkania i poczty elektronicznej, w celu 
przeprowadzenia procedury nadania przez Stowarzyszenie Ślężanie - Lokalna Grupa 
Działania, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka, adres e-mail: info@slezanie.eu, Certyfikatu 
Produktu Lokalnego oraz kontaktowania się ze mną w/w spawach. 

Zgoda jest dobrowolna i w każdym czasie może zostać wycofana poprzez przesłanie 
stosownego wniosku na jeden z adresów podanych wyżej, przy czym cofnięcie zgody 
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu. 

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest formularz informacyjny Stowarzyszenia. 

 
                                                                                                   
                                                                             ………………………………………………………………………………… 

         (data, podpis składającego oświadczenie) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. 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 Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Ślężanie - Lokalna Grupa Działania, ul. 
Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.71 3162171 lub pisząc 
na adres: info@slezanie.eu  
 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia, 
Regulaminu Certyfikacji Ślężańskiego Produktu Lokalnego Stowarzyszenia „Ślężanie-LGD” w Sobótce. 

 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przetwarzanie  niezbędne do wykonania     
 zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej   
 administratorowi; (art. 6 ust. 1 lit E RODO). 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest wymogiem umownym. 
 

3. Kategorie odbiorców: 
Twoje dane osobowe, które nam podałeś mogą zostać przekazane do podmiotów, z którymi stale 
współpracujemy w naszej codziennej działalności (podmioty zapewniające wsparcie prawne, 
informatyczne). Poza tym Twoje dane mogą trafić do innych podmiotów, z którymi nawiązaliśmy współpracę 
w celu prowadzenia naszej strony i przechowywania danych związanych z jej funkcjonowaniem. Pragniemy 
Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by 
Twoje dane były bezpieczne. Dane przekazane innemu podmiotowi nadal będą mogły być wykorzystane 
jedynie w celu podanym wyżej. 
 

4. Okres przetwarzania.  
      Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 

 
5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich 
uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz przeniesienia danych. 
Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują 
przepisy RODO. Może się zdarzyć, że w niektórych sytuacjach, ze względu na konkretne prawne przesłanki, 
nie będziemy mogli zrealizować wyżej wymienionych uprawnień. Zawsze jednak poinformujemy Cię o tym 
oraz o powodach takiej decyzji. 
Masz również prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając stosowne żądanie 
na jeden z naszych adresów podanych wyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania przez nas Twoich danych, które miało miejsce do tego momentu. 
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). 

 

mailto:info@slezanie.eu

