
 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z pełną informacją na temat planowanej do realizacji 

operacji własnej LGD znajdującą się na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl,   

2. Oświadczam, że realizacja przeze mnie operacji odpowiadającej operacji własnej 

skutkować będzie realizacją celów i wskaźników zaplanowanych przez LGD.   

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia, to jest 

nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w:  

 a. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 

r., poz. 885, z późn. zm.),  

 b.  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),  

 c. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, 

z późn.zm.).  

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszym zgłoszeniem w terminie czterech miesięcy 

od daty podpisania niniejszego oświadczenia.   

5. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z niniejszym 

zgłoszeniem drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.   

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - zgodnie z 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 i przyjmuję do 

wiadomości, że:   

a. Administratorem zebranych danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Perły 

Ponidzia” z siedzibą w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz,  

b. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem zgłoszenia na realizację 

operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD i jego ewentualną realizacją,   

c. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, 

sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność,   

d. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie 

lub cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia niniejszego 

zgłoszenia,   

e. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.   

7. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach 

informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.   

  

  

  

  

           

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

                  Data                                                                           Podpis 


