
 

 

WNIOSEK O NADANIE  

ZNAKU  „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY” 

 dla produktu i usługi świadczonej niekomercyjnie 

                                                                               

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko albo nazwa Wnioskodawcy: 

 

 

2. Adres Wnioskodawcy: 

 

 

3. Rodzaj Wnioskodawcy:  

 osoba fizyczna 

 instytucja 

 organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną 

 organizacja pozarządowa bez osobowości prawnej 

 inna (jaka?) ............................................................... 

 

4. Jeśli firma, to podać: 

Imię i nazwisko osoby do kontaktów: 

..................................................................................................... 

Kontakt:   

adres korespondencyjny (jeśli inny od podanego w punkcie 2): 

....................................................................................................... 

telefon............................................................................. 

mail:................................................................................ 

 

 



 

II. Przedmiot zgłoszenia 

1. Nazwa produktu/ usługi/ oferty: 

.......................................................................................................

............................................... 

2. Dokładny opis – na załączonej kartce lub kartkach 

Należy opisać sposób produkcji (metody, etapy, składniki), historię/ tradycje wytwarzania 

produktu, obecność na rynku (od kiedy produkt jest w sprzedaży, gdzie go można kupić), 

wielkość produkcji, a także dotychczasowe sposoby promocji, marketingu, dystrybucji i 

sprzedaży produktu.  

Należy opisać zgłaszaną usługę (metody, etapy, składniki), historię/ tradycje, obecność na 

rynku (od kiedy oferta jest w sprzedaż) oraz także dotychczasowe sposoby promocji, 

marketingu, dystrybucji i sprzedaży usługi.  

 

III. Uzasadnienie wniosku w odniesieniu do regulaminu (można załączyć 

szersze uzasadnienie na osobnej kartce). 

 

1. Związek z obszarem Ziemi Ślężańskiej (w jakiej miejscowości wytwarzany jest produkt i 

gdzie jest sprzedawany  / gdzie świadczona jest usługa): 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. Spełnienie standardów prawnych (należy wykazać, że produkt/usługa spełnia wymogi 

jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów w świetle aktualnie obowiązujących 

przepisów, nie zawiera substancji uznanych za szkodliwe dla ludzi):  

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

3. Przyjazność produktu dla środowiska (produkt/usługa powinne być przyjazne dla 

środowiska; należy wykazać, że produkt/usługa nie zagrażają środowisku na żadnym etapie 

produkcji, konsumpcji i rozkładu; jeżeli producent/usługodawca stosuje proekologiczne rozwiązania 

w miejscu produkcji/ świadczenia usługi, należy to uwzględnić).  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 



 

Proszę przedstawić plan poprawy przyjazności dla środowiska, który zostanie zrealizowany 

w ciągu najbliższego roku:  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

4. Jakość produktu/usługi (należy możliwie precyzyjnie wykazać w czym produkt/usługa jest 

lepszy od innych podobnych – opisać zapach i smak, staranność wykonania, receptura, metoda 

wytwarzania, zastosowanie lokalnych naturalnych surowców, właściwości estetyczne, jakość 

opakowania i oznakowania, otrzymane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, proszę załączyć ich kopie 

itp.):  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

5. Wyjątkowość produktu (dzięki jakim elementom produkt wyróżnia się od innych tego typu – 

np. poprzez wykorzystanie lokalnych surowców, tradycyjnych metod produkcji, unikalnych zasobów 

regionu i/lub nawiązuje do elementów charakterystycznych dla Ziemi Ślężańskiej): 

................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

6. Dostępność produktu (od kiedy produkt jest dostępny na rynku i czy jest to oferta całoroczna 

czy sezonowa. W przypadku produktu sezonowego proszę uzasadnić).  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

7. Współpraca producenta z innymi producentami i/lub usługodawcami (z jakimi 

producentami wyrobów lokalnych i/ lub usługodawcami Wnioskodawca współpracuje, od kiedy i w 

jakim zakresie – proszę załączyć umowę o współpracy):  

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 



 

Z jakimi producentami wyrobów lokalnych i/ lub usługodawcami Wnioskodawca zamierza w 

najbliższym czasie podjąć trwałą współpracę i w jakim zakresie – proszę załączyć 

deklarację współpracy: 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

IV. Załączniki:  

1. Produkt  
2. Szczegółowy opis zgłaszanego produktu (pkt. II.2)  
3. zdjęcia (papierowe i/lub cyfrowe na CD) 
4. własne materiały promocyjne (w wersji papierowej i/lub na CD) 
5. kopie certyfikatów, wyróżnień, nagród, itp.  
6. oświadczenie o spełnieniu standardów prawnych, ochrony środowiska i etyki biznesu, 
7. kopia umowy na wywóz śmieci i odbiór ścieków lub oświadczenie o posiadaniu szamba, 
8. umowa i/lub deklaracja współpracy z innymi lokalnymi producentami i/lub usługodawcami,  

9. inne: 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 

Wypełniony i podpisany formularz oraz załączniki należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 

siedziby Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” przy ul. T. Kościuszki 7/9 w 

Sobótce 

 

............................................                       ........................................         

miejscowość i data                                                                                podpis 

 

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) 

mailto:info@slezanie.eu


 

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). 

 

 

 

 



 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

 

 

Oświadczam, że w procesie wytwarzania produktu, dla którego wnoszę o 

przyznanie Znaku „Ślężański Produkt Lokalny”, prowadzę działalność zgodnie z 

wymogami ochrony środowiska i innych obowiązujących przepisów oraz postępuję 

zgodnie z zasadami etyki biznesowej. 

 

 

 

_____________________   ______________________________________ 

Miejscowość i data     Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZNIE O POSIADANIU SZAMBA  

 

 

Oświadczam, że posiadam czynne szambo i odprowadzam ścieki zgodnie z 

przepisami. 

 

 

 

______________________    _______________________________ 

Miejscowość i data        Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 9 A 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY  

 



Umowa zawarta w ………………… dnia ……………………… pomiędzy 

……………………………………………… a ……………………………………………….  

 

Przedmiotem umowy jest trwała współpraca w zakresie:  

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

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

……………………… .  

 

 

_________________________    _________________________ 

Miejscowość i data      Miejscowość i data   

 

_________________________    _________________________ 

 Podpis        Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 9 B 

 

 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY  

 



Niżej podpisani deklarują chęć podjęcia współpracy w zakresie:  

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

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

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

……………………… 

 

Stosowna umowa o trwałej współpracy zostanie zawarta w ……...........…………… 

dnia ……………………… pomiędzy ……………………………………………… a 

………………………………………………. .   

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Miejscowość i data      Miejscowość i data   

 

 

_________________________    _________________________ 

 Podpis        Podpis  

 

 


