
 

Karta Doradztwa 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” 

 

DANE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z DORADZTWA: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….…………….…………... 

Dane kontaktowe:  Adres ………………………………………………………………………….…… 

Telefon ………………………………..  E-mail …………………………………….……………...…. 

Sektor        Publiczny                   Gospodarczy                 Społeczny                 Mieszkaniec 

Gmina        Brzostek            Brzyska             Jodłowa              Pilzno             Skołyszyn 

 

PRZEDMIOT DORADZTWA 

 

                         

………………………………………..    
       Podpis osoby korzystającej z doradztwa 

 (w przypadku doradztwa osobistego w Biurze LGD) 

 

 

Imię i Nazwisko doradcy:................................................................ Podpis doradcy: ................................ 

Data/y doradztwa: ...................................................................................................................................... 

Numer naboru/umowy: ............................................................................................................................................ 

 

Cel Ogólny Cel szczegółowy 

1. Aktywizacja lokalnej społeczności 
w oparciu o potencjał  

i zasoby lokalne 

1.1 Wzmocnienie więzi społecznych i kulturowych 
mieszkańców oraz zwiększenie oferty spędzania  
wolnego czasu 

 

1.2 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
 

2. Rozwój gospodarczy obszaru  
w oparciu o lokalne zasoby,  
z możliwością wykorzystania 

rozwiązań innowacyjnych 

2.1 Zwiększenie kompetencji i aktywności mieszkańców 
dotyczących rynku pracy, w tym grup defaworyzowanych 

 

2.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

3. Wzmocnienie potencjału 
partnerstwa oraz jego osiągnięć 

3.1 Rozwój współpracy pomiędzy partnerami realizującymi 
strategie rozwoju lokalnego 

 

3.2 Wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa w procesie 
realizacji LSR 

 

Zakres doradztwa 

Doradztwo osobiste w Biurze LGD        Doradztwo telefoniczne         Doradztwo e-mailowe 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczonego doradztwa przez Biuro LGD „LIWOCZ” w zakresie wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  
z siedzibą w Brzyskach, 38-212 Brzyska 11A; 

2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: lgdliwocz@wp.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 
11A; 

3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
rozporządzenia 2016/679, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora; 

4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu świadczenia doradztwa 
przez LGD „LIWOCZ”, w tym realizacji zadań wynikających z zawartej dnia 23.05.2016 r. UMOWY  
O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ; 

5) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane Samorządowi Województwa Podkarpackiego (Urząd 
Marszałkowski), 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; 

6) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 
zebrane jednak nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 roku. Ponadto, okres przechowywania danych może 
zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu uzyskania informacji  
w ramach świadczonego doradztwa; 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej oraz nie będą wykorzystywane  
w procesach automatycznego profilowania. 
 
 
 
 

                        ………………………………………..    
       Podpis osoby korzystającej z doradztwa 

 (w przypadku doradztwa osobistego w Biurze LGD) 

 

 


