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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana jest ze środków Unii 
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Formularz zgłoszeniowy 

 na członka Rady Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

 

 

1. Dane: 

 

Imię i nazwisko:  

Adres korespondencyjny:  

Wiek:  

Telefon:  

E – mail:  

 

2. Jestem członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

 TAK  

 NIE  ( w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi należy złożyć deklarację członkowską 

za pośrednictwem biura LGD) 

 

3. Jako kandydat do Rady deklaruję przynależność/ reprezentację sektora: 

 społecznego 

 publicznego 

 gospodarczego  

 jestem mieszkańcem gminy ……………………………….. 

UWAGA: 

- w przypadku niemożności przypisania swojej kandydatury do żadnego z 3 sektorów proszę zakreślić 

tylko, że „jestem mieszkańcem” i wpisać nazwę gminy  

 

4. Opis doświadczenia i kwalifikacji kandydata w dziedzinie pracy z wnioskami o dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych i ewentualnie ich ocenianiem wraz jego udokumentowaniem 

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

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

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

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

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

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

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

* w załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające doświadczenie (certyfikaty itp.) 

 

5. W celu prowadzenia rejestru interesu proszę wypełnić poniższą tabelkę 

 Nazwa/Firma/Gmina 

Miejsce zatrudnienia 

 

 

 

Przynależność do 

Stowarzyszeń, Fundacji, 

Kół i innych 

 

 

Funkcje społeczne (w 

tym radny gminy ) 

 

 

 

Zasiadanie w składach 

decyzyjnych  spółek i 

innych 

 

 

 

Uwagi 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Oświadczenia kandydata  

 

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Stowarzyszenia, a zawarte w niniejszym 

formularzu dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; 

2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.); 

4) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 

146 z późn.zm); 

5) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których 

mowa w pkt 3 i 4; 

6) nie pozostaję z pracownikami Biura, członkami Zarządu, członkami Komisji Rewizyjnej 

w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej; 

7) w przypadku powołania na członka Rady nie będę równocześnie pracownikiem Biura, 

członkiem Zarządu, ani członkiem Komisji Rewizyjnej; 

8) nie świadczę odpłatnie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie przygotowywania 

wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, czy składania uzupełnień do 

powyższych dokumentów w ramach realizacji LSR, ani nie jestem właścicielem, 

współwłaścicielem, pracownikiem, członkiem organu zarządzającego albo udziałowcem 

podmiotu świadczącego takie usługi na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”; 

9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Leśna Kraina Górnego Śląska, ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:                

biuro@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny LGD; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować 

się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
daneosobowe@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora 

danych, wskazany w pkt. 2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 

4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 

320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140); 

6. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora 

w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 

dostawcom wparcia informatycznego; 

7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż 

do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne 

do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora 

danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 

potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji 

8. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

9. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

10. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Jednocześnie w imieniu własnym zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania  

Stowarzyszenia  o  zmianie  danych  wskazanych  w  niniejszym dokumencie, przy czym nie później 

niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany, ze wskazaniem zakresu przedmiotowych zmian. 

 

 

 

 

 

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

     ( miejscowość, data)                                                                          ( podpis kandydata) 

 


