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Realizator projektu:  Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich  
„SWOJAKI” w Woli Dębioskiej 

Tytuł projektu:  „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 
obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” 

Termin realizacji:  01.08.2022 – 31.08.2024 
 

________________________________________________________________ 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU   

„Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju 

społeczności wiejskich” 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie 

 

Sołtys / Członek Rady Sołeckiej * 

Sołectwo (nazwa)   

Gmina  

Powiat w województwie małopolskim   

Imię i nazwisko  

Sołtysa / Członka Rady Sołeckiej * 

 

Adres zamieszkania / do korespondencji: 

ulica, nr, kod pocztowy, miejscowośd  

 

 

 

Telefon kontaktowy    

Adres e-mail   

 
 

………………………………………………                                     …………………………………..……… 
                         Miejscowośd, data                                                                     Podpis Sołtysa / Członka Rady Sołeckiej * 

 
* niepotrzebne skreślid 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

Ja niżej podpisany/-a:  
 

– Zapoznałem/ -am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu „Bo jak nie my, to kto? Siła 

dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” i załącznikami, akceptuję 

wszystkie zapisy i deklaruję uczestnictwo w każdym z działao projektu.  
 

– Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail).  
 

– Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.  
 

– Zobowiązuje się do poinformowania o zmianach danych osobowych, w tym w szczególności danych 

kontaktowych, przez cały okres trwania projektu.  
 

– Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji projektu „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 

obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich”, bez konieczności ich każdorazowego 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęd oraz filmów za 

pośrednictwem dowolnego medium (np. Internet, prasa, publikacje reklamowe) w ramach działao 

promocyjnych i archiwizacyjnych w projekcie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęd 

i filmów nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. 
 

– Zobowiązuję się wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym 

do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie (m.in. listy 

obecności). Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych w trakcie realizacji projektu oraz 

ewaluacji.  
 

– Zobowiązuje się do udzielania informacji na temat realizacji projektu przedstawicielom ze strony 

Realizatora projektu, a także osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia 

– przez Realizatora projektu lub Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego (NIW CRSO) – 

kontroli projektu.  
 

– Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
 

– Zostałem/am pouczony/-a i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  

 1 KK za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą. 

 
………………………………………………                                     …………………………………..……… 
                           Miejscowośd, data                                                                   Podpis Sołtysa / Członka Rady Sołeckiej *  
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” w Woli Dębioskiej jako podmiot przetwarzający 

dane osobowe, informuje, że:  

–  Administratorem moich danych osobowych jest Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” 

w Woli Dębioskiej, z siedzibą Wola Dębioska 462, 32-852 Dębno. Wyrażam zgodę na przekazanie 

zebranych do projektu moich danych osobowych do Narodowego Instytutu Wolności  –  Centrum 

Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego (NIW CRSO) – w przypadku wystąpienia żądania o takie 

dane. 

– Inspektorem ochrony danych w Kole Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” w Woli 

Dębioskiej jest jego przedstawiciel, z którym można się skontaktowad pod adresem mailowym 

kgwwoladebinska@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny  – Wola Dębioska 462,  

32-852 Dębno. 

– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia rekrutacji do udziału w w/w 

projekcie i na potrzeby realizacji działao w projekcie „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 

obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich”, a będą wykorzystywane wyłącznie 

do niniejszego projektu. W przypadku ich niepodania osoba nie będzie mogła byd objęta projektem 

„Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” 

– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

– Cofnięcie zgody, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych spowoduje brak możliwości 

udziału w procesie rekrutacji i w/w wsparciu w ramach projektu „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 

obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich”. 

– Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

– Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

– Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe 

nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywad danych osobowych do paostwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

– Dane osobowe będą przechowywane przez okres jakim, zgodnie z umową z NIW CRSO, 

Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych i ich przechowywania, zgodnie 

z Umową o dofinansowanie w/w projektu.  
 

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.  
 

 

………………………………………………                                     …………………………………..……… 
                           Miejscowośd, data                                                                   Podpis Sołtysa / Członka Rady Sołeckiej * 
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Realizator projektu:  Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich 
„SWOJAKI” w Woli Dębioskiej 

Tytuł projektu:  „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 
obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” 

Termin realizacji:  01.08.2022 – 31.08.2024 
 

________________________________________________________________ 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU   

„Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju 

społeczności wiejskich” 
 

Prosimy o czytelne wypełnienie 

 

Członek KGW 

Sołectwo (nazwa)   

Gmina  

Powiat w województwie małopolskim  

Koło Gospodyo Wiejskich (KGW)  Zarejestrowane w ARiMR  

 Zarejestrowane w KRS 

 Inne ……………………………………………..……  

     …………………………………………….…………………… 

Nazwa Koła Gospodyo Wiejskich (KGW)   
 

Imię i nazwisko Członka KGW    

Adres zamieszkania / do korespondencji 

Członka KGW: ulica, nr, kod pocztowy, 

miejscowośd 

 

Telefon kontaktowy Członka KGW  

Adres e-mail Członka KGW  

 

………………………………………………                                     …………………………………..……… 
                           Miejscowośd, data                                                                                Podpis Członka KGW  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

Ja niżej podpisany/-a:  
 

– Zapoznałem/ -am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu „Bo jak nie my, to kto? Siła 

dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” i załącznikami, akceptuję 

wszystkie zapisy i deklaruję uczestnictwo w każdym z działao projektu.  
 

– Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail).  
 

– Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu 

Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.  
 

– Zobowiązuje się do poinformowania o zmianach danych osobowych, w tym w szczególności danych 

kontaktowych, przez cały okres trwania projektu.  
 

– Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji projektu „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 

obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich”, bez konieczności ich każdorazowego 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęd oraz filmów za 

pośrednictwem dowolnego medium (np. Internet, prasa, publikacje reklamowe) w ramach działao 

promocyjnych i archiwizacyjnych w projekcie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęd 

i filmów nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. 
 

– Zobowiązuję się wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym 

do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie (m.in. listy 

obecności). Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych w trakcie realizacji projektu oraz 

ewaluacji.  
 

– Zobowiązuje się do udzielania informacji na temat realizacji projektu przedstawicielom ze strony 

Realizatora projektu, a także osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia 

– przez Realizatora projektu lub Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego (NIW CRSO) – 

kontroli projektu.  
 

– Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
 

– Zostałem/am pouczony/-a i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  

 1 KK za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą. 

 
………………………………………………                                     …………………………………..……… 
                           Miejscowośd, data                                                                                       Podpis Członka KGW 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” w Woli Dębioskiej jako podmiot przetwarzający 

dane osobowe, informuje, że:  

–  Administratorem moich danych osobowych jest Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” 

w Woli Dębioskiej, z siedzibą Wola Dębioska 462, 32-852 Dębno. Wyrażam zgodę na przekazanie 

zebranych do projektu moich danych osobowych do Narodowego Instytutu Wolności  –  Centrum 

Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego (NIW CRSO) – w przypadku wystąpienia żądania o takie 

dane. 

– Inspektorem ochrony danych w Kole Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” w Woli 

Dębioskiej jest jego przedstawiciel, z którym można się skontaktowad pod adresem mailowym 

kgwwoladebinska@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny  – Wola Dębioska 462,  

32-852 Dębno. 

– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia rekrutacji do udziału w w/w 

projekcie i na potrzeby realizacji działao w projekcie „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 

obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich”, a będą wykorzystywane wyłącznie 

do niniejszego projektu. W przypadku ich niepodania osoba nie będzie mogła byd objęta projektem 

„Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” 

– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

– Cofnięcie zgody, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych spowoduje brak możliwości 

udziału w procesie rekrutacji i w/w wsparciu w ramach projektu „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 

obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich”. 

– Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

– Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

– Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe 

nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywad danych osobowych do paostwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

– Dane osobowe będą przechowywane przez okres jakim, zgodnie z umową z NIW CRSO, 

Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych i ich przechowywania, zgodnie 

z Umową o dofinansowanie w/w projektu.  
 

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.  
 

 

………………………………………………                                     …………………………………..……… 
                           Miejscowośd, data                                                                                        Podpis Członka KGW 

 
 


