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Załącznik do Zarządzenia Nr 91.2022 

Wójta Gminy Świlcza 
z dnia 29 czerwca 2022r. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE 

pn. ,,ŁADNE KWIATKI" 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt pt. ,,Ładne kwiatki" jest realizowany przez Gminę Świlcza. 

Gmina Swilcza 
36-072 Świlcza 168 
wo1. p0Jkarpackie 
N IP 517-004-56-J 3 
REGON <,90582140 

1. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu li 

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020", ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

2. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie: 

http://www.swilcza.com.pl/. 

3. Okres realizacji projektu: 02.05.2022 r. -15.10.2022 r. 

4. Projekt skierowany jest do 24 osób dorosłych z terenu gminy Świlcza . 

Rozdział li 
DEFINICJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

1. Projekt/Operacja - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do 

osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem 

i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem Unii 

Europejskiej w ramach Schematu li Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", ,,Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 

w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnośnie, którego Beneficjent 

złożył wniosek wraz z załącznikami. 

2. Partner KSOW/ Organizator - należy przez to rozumieć Gminę Świlcza, czyli podmiot, 

który złożył wniosek o dofinansowanie projektu oraz którego projekt wybrano do 
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dofinansowania, pozostający stroną umowy o dofinansowanie projektu podpisanej 

z Instytucją Pośredniczącą. 

3. Biuro projektu - należy przez to rozumieć Referat Rozwoju Gospodarczego 

i Infrastruktury, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane 

informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem 

w projekcie oraz uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Świlcza . 

4. Uczestnik projektu - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, zainteresowaną 

udziałem w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne, wymienione 

w niniejszym regulaminie i spełnia poniższe kryteria dostępu: 

1) osoba dorosła z obszaru województwa podkarpackiego, powiat rzeszowski, 
pracująca lub zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego - gmina 
Świlcza w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zarówno kobieta jak 
i mężczyzna; 

2) co najmniej połowę grupy docelowej będą stanowić osoby do 35 roku. 

Rozdział Ili 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem 

w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym 

regulaminie i spełniające wymagane kryteria dostępu/ wymagania formalne: 

1) osoby dorosłe z obszaru województwa podkarpackiego, powiat rzeszowski, 
pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego, teren 
gminy Świlcza w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zarówno kobiety jak 
i mężczyźni. 

2) co najmniej połowę grupy docelowej będą stanowić osoby do 35 roku. 
2. Sposoby weryfikacji kryteriów - zamieszkanie teren gminy Świlcza - oświadczenie . 

3. Organizator zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających 

kryteria zawarte w pkt. 1 i 2, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku 

o dofinansowanie rezultatów i wskaźników. 

Rozdział IV 
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 

1. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

2. Uczestnik przed złożeniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

3. Udział w projekcie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
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4. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem ze szkolenia zobowiązany jest do złożenia 

następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

a) Formularz rekrutacyjny (składany przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) Oświadczenie uczestnika dot. spełnienie kryteriów projektowych (składane przez 

Uczestnika raz na cały projekt), stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

c) Oświadczenie uczestnika dot. wizerunku (jest to dobrowolne oświadczenie, 

składane przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym 

Projekcie dostępne są w Biurze Projektu na stronie Internetowej 

www.swilcza.com.pl. 

6. Rekrutacja podstawowa prowadzona będzie od 5 lipca 2022 roku do 19 lipca 2022 

roku do godziny 15: 00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu) - dopuszcza się 

składanie przez Kandydata/kę dokumentów (skanów z podpisami) drogą elektroniczną 

na adres: ug.swilcza@intertele.pl w w/w terminie - dotyczy to osób, które z różnych 

przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w 

przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie 

dokumentów oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych. 

7. W przypadku nie uzyskania zaplanowanej liczby Uczestników Projektu w trakcie 

terminu określonego w punkcie 6 niniejszego rozdziału, Organizator dopuszcza 

realizację rekrutacji w tzw. w trybie ciągłym, do momentu uzyskania odpowiedniej 

liczby osób - o tym fakcie Beneficjent poinformuje na stronie Internetowej. 

8. Do uczestnictwa w Projekcie będą brane pod uwagę kandydatury osób, które: 

a) złożą w terminie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do 

Regulaminu) wraz z wymaganymi oświadczeniami - (zał. nr 2 i 3 do Regulaminu), 

b) oraz spełnią wymogi formalne wymienione w rozdziale Ili. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas oceny (formalnej/merytorycznej) formularza 

rekrutacyjnego poniższych sytuacji, Organizator dopuszcza uzupełnienie braków 

dokumentów w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania drogą 

telefoniczną i/lub elektroniczną i/lub osobistą, osoby, której dane braki/błędy dotyczą: 

a) brak załączników, 

b) złożenie formularza rekrutacyjnego i załączników bez podpisu. 
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10. Złożenie kompletu dokumentów stanowi rozpoczęcie weryfikacji formalnej 

i merytorycznej i nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 

w Projekcie. 

11. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiedzialni są członkowie Komisji 

Rekrutacyjnej. 

12. Zgłoszenie do uczestnictwa w Projekcie, złożone przy użyciu innego formularza niż 

przygotowany przez Organizatora będzie odrzucone. 

13. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

14. Z przeprowadzonej rekrutacji do Projektu sporządzony zostanie protokół, a informacja 

o wynikach rekrutacji do Projektu, przekazana zostanie każdemu Kandydatowi drogą 

telefoniczną. 

15. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady niedyskryminacji - płeć, 

rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, 

orientacja seksualna nie będzie wyznacznikiem przyjęcia bądź nieprzyjęcia 

Kandydata/ki do Projektu. 

16. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest/będzie do podpisania dokumentów/formularzy wymaganych w celu 

spełnienia wymagań programowych narzuconych na Organizatora przez Instytucję 

Pośredniczącą. 

17. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie staje się Uczestnikiem Projektu 

z chwilą rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

Rozdział V 
ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. W ramach realizacji projektu zorganizowane szkolenie florystyczne, będzie się składać 

z następujących części (12 dni): 

1) I DZIEŃ SZKOLENIA- Florystyka - z roślinami przez wieki. 

2) li DZIEŃ SZKOLENIA - Nowości z zakresu materiałoznawstwa roślinnego. Bukiet 

spiralny- ażurowy. 

3) 111 DZIEŃ SZKOLENIA-Wianek, jako doskonała forma florystyczna. 

4) IV DZIEŃ SZKOLENIA - Rośliny doniczkowe i możliwość wykonania z nich aranżacji 

florystycznych. Kompozycje w szkle. 

5) V DZIEŃ SZKOLENIA- Kwiatowe kompozycje w naczyniach i pojemnikach. 

6) VI DZIEŃ SZKOLENIA - Florystyka pogrzebowa. 

7) VII DZIEŃ SZKOLENIA- Florystyka pogrzebowa. 

8) VIII DZIEŃ SZKOLENIA- Florystyka ślubna. 
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9) IX DZIEŃ SZKOLENIA- Girlanda. 

10) X DZIEŃ SZKOLENIA- Kompozycje z roślin suchych i sztucznych. 

11) XI DZIEŃ SZKOLENIA - Niekonwencjonalne kompozycje kwiatowe z okazji ważnych 
świąt i uroczystości. 

12) XII DZIEŃ SZKOLENIA- Kwiatowa dekoracja stołu. 

2. Czas trwania: Szkolenie florystyczne przeprowadzone zostanie w grupach 12 

osobowych (będą 2 grupy), 48 godzin zegarowych na jedną grupę. 

3. Miejsce szkolenia: sale w pełni dostosowane do przeprowadzenia tego typu zajęć 

zlokalizowane w budynkach należących do gminy Świlcza. 

4. Zajęcia te będą prowadzane w formie szkolenia praktycznego z wykorzystaniem 
materiałów dostarczonych przez Organizatora. 

5. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, jeżeli rezygnacja jest 

usprawiedliwiona ważnymi powodami jak: choroba, wyjazd, zmiana miejsca 
zamieszkania, przypadek losowy i inne z uzasadnieniem w formie pisemnej. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

Rozdział VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów Regulaminu, a także 

do wprowadzania zmiany w Regulaminie w każdym czasie pod warunkiem nie naruszenia 

założeń Projektu. W przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone 

we wniosku o dofinansowanie Projektu czy też zmianę przepisów prawa lub warunków o 

dofinansowanie Projektu, czy też pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian 

ze strony Instytucji Pośredniczącej, organów lub instytucji uprawnionych do dokonania 

oceny i kontroli realizacji Projektu - w takich przypadkach, o wprowadzonych zmianach 

Organizator poinformuje o tym fakcie na Stronie Internetowej oraz ogłoszeniem w Biurze 

Projektu. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii decyzje te są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

4. Regulamin zatwierdza Partner. 

5. Każdy Uczestnik Projektu akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie formularza 

rekrutacyjnego. 

6. Klauzula informacyjna zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych znajduje się 

w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
Gmina Świlcza 

36-072 Świicza 168 
WOJ. p,)1ik;irp.1ckic 
NIP 517-<,04-56-13 
Rr.r.ril\1 ,;on.:;~2140 
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Załącznik nr 1 
do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
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\"vq/. pod/. · kic 
~!P 517-0(1 l ,. ,. I 3 
I,· ,GON 690•i.'{.2J 40 

pt. ,,Ładne kwiatki" 

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu li Pomocy Technicznej 

,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", 

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej proszę w części A formularza rekrutacyjnego do projektu 
zaznaczyć właściwą odpowiedź umieszczając „X" w danej kratce, bądź wpisać wymagane informacje. 

Klauzula informacyjna 

W związku z przystąpieniem do projektu, 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.119.1), dalej „RODO" informujemy. że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Świlcza, której obsługę prowadzi Urząd Gminy 
Świlcza z siedzibą w Świlczy 168, 36-072 Świlcza, nr REGON: 690582140; NIP: 517-004-56-13, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Świlcza. 

2. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Świlcza 
168, 36-072 Świlcza; bezpośrednio pod wskazanym adresem; telefonicznie pod nr (17) 8670100 bądź przy 
pomocy poczty e- mail na adres: ug.swilcza@intertele.pl 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się przy pomocy poczty e- mail na adres: 
iod-ko nta kt@swilcza.com .pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru związanego z rekrutacją, realizacją, 

monitoringiem oraz promocją projektu pt. ,,Ładne kwiatki", a także ewentualne ustalanie, dochodzenie lub 
obrona roszczeń administratora. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
✓ art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie wizerunku; 
✓ art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, tj. z art. 57d ust. 3 i art. 57g ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

✓ art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie lub 
obrona roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa 
oraz innym podmiotom na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
W zakresie przetwarzania Pani/Pana wizerunku, dostęp do danych może mieć potencjalnie każda osoba 
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mająca dostęp do medium komunikacyjnego (m.in. internet, wydanie papierowe gazety, broszurki 
informacyjno-promocyjne, działania sprawozdawcze w ramach projektu etc.), w którym ten wizerunek 
zostanie umieszczony oraz to medium. 

7. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Komisję Europejską, organy Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, a także Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do real izacji celu określonego w pkt. 4, tj. 
przez okres 5 lat od wypłaty refundacji - do 31.12.2027r. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
10. Posiada Pani/Pan prawa: 

✓ dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

✓ cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
narusza przepisy prawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakże 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
Odmowa podania wizerunku nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

A. Dane Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie (miejsce zamieszkania należy uzupełnić zgodnie z art. 25 
Kodeksu Cywilnego): 

Imię i nazwisko: 

Adres 
zamieszkania: 

Miejscowość: 

Gmina: 

Województwo: 

s poczty Adre 
elektronicznej ( e-mail): 

PESEL: 

Płeć: 
O -mężczyzna 
O- kobieta 

Nr budynku: 
Nr 

lokalu: 

Kod pocztowy: 

Powiat: 

Tel. stacjonarny: 

Tel. 
kontaktowy: 
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Adres do korespondencji - należy uzupełnić wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania: 

Adres, ulica: Nrdomu: I I Nr lokalu: I 
Kod pocztowy: Miejscowość: I 

Gmina: I Powiat: I Województwo: I 

Zamieszkanie: D gmina Świlcza 

Osoba z □ -Tak □ -Nie 
niepełnosprawnościami: 

jeśli zaznaczono 11TAK". wówczas należy: 

• wskazać dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie 
wynikające z posiadanej niepełnosprawności 

Oświadczam, że: 

a) dobrowolnie zgłaszam udział do projektu pt.: ,,ładne kwiatki" realizowanego przez Gminę Świlcza, 

b) zapoznałem/łam się z zapisami Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. 11ładne kwiatki", 

I 

c) zostałam/tern poinformowana/ny, że projekt/operacja pt. 11ładne kwiatki" jest współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu li Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są 

zgodne z prawdą. 

(miejscowość i data) 

Gmina Swilc,.a 
36-07.:> ~\\ ilcza I 6t 
v,oj. r•·•lkarprd.iL 
NIP 517-004-Y,- 13 

REGON ó905/l2I4< 

(czytelny podpis) 
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Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu li Pomocy Technicznej 
,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020" 

Załącznik nr 2 
do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/Kl DO UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE 
pt. ,,Ładne kwiatki" 

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu li Pomocy Technicznej 

11 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", 

11 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

potwierdzające spełnienie kryteriów proiektowych 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko) ________________ niniejszym oświadczam, 
że jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie pt. ,,ładne kwiatki", gdyż w chwili składania niniejszego 
formularza spełnia formalne kryteria/warunki Projektu (należy zaznaczyć dane pole): 

1. - zamieszkuje w gminie Świlcza (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego), 

2. - jestem osobą dorosłą 

Jednocześnie oświadczam, że jestem: 

- osobą z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 
poz. 2046 z późń. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546), 

Uprzedzona/yo odpowiedzialności karne; z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zataienie prawdy, ninieiszym oświadczam, że dane 

zawarte w ninieiszym formularzu są zgodne z prawdą. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 

Gmina Świlcza 
36-072 Świlcza 168 
woi. podkarpa~ki~ 
NIP 517-C'.)4-56- 13 
REGON 690582140 , eddc 
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Załącznik nr 3 
do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Gminr: Sv,1ilcza 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA/Kl DO UCZESTNICZENIA W Pffom:KCLłE 16s 

\Vl~J · , nJkarpackie 
NIP 5 I 7-CJ04-56- J 3 

pt. ,,Ładne kwiatki'' RF.GON 690ss2140 

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu li Pomocy Technicznej 
,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", 

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany{a) 

Imię 

Nazwisko 

wyrażam zgodę na to, aby Gmina Świlcza (Gmina) mogla korzystać z mojego wizerunku oraz niektórych innych moich danych 

1. Mój wizerunek może zostać wykorzystany w celu promocji Projektu pn. ,,ŁADNE KWIATKI". 

2. Gmina może utrwalić dane osobowe w formie zdjęć w sposób pozwalający na moją identyfikację. Zakres danych może obejmować wizerunek, imię, 

nazwisko. 

3. Przygotowane w ten sposób materiały można rozpowszechnić w formie pisemnej i elektronicznej w następujący sposób: na stronie internetowej Gminy; 

w mediach społecznościowych; w materiałach prasowych; broszurki informacyjno-promocyjne; działania sprawozdawcze w ramach projektu. 

4. Gmina zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek z poszanowaniem wolnej woli, w sposób chroniący dobra osobiste. 

5. Niniejszej zgody udzielam na czas nieokreślony. Zgoda jest nieograniczona terytorialnie. Oznacza to, że obowiązuje aż do odwołania oraz np. podczas 

ewentualnych wycieczek poza granice kraju. 

Data zgody 2 

Wyrażam zgodę 
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Streszczenie Polityki prywatności I Zgody na wykorzystanie wizerunku 

Polityka prywatności I Z Polityką prywatności możecie zapoznać się Państwo w Regulaminie Projektu pn. ,,ŁADNE KWIATKI" (załącznik nr 1). Kto wykorzystuje 

dane osobowe (administrator) I Gmina Świlcza. Nasze dane kontaktowe I Świlcza 168, 36-072 Świlcza, numer telefonu: +48 17 86 70 100, adres email: 

ug.swilcza@intertele.pl. Nasze zadania I Realizujemy zadania z zakresu promocji Projektu pn. ,,ŁADNE KWIATKI". Państwa uprawnienia I Przysługują Państwu: 
prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo do wycofania zgody I Macie Państwo prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Nie będziemy mogli dłużej 

wykorzystywać Państwa danych osobowych w sposób opisany w treści zgody. Wycofanie zgody wywołuje skutki od momentu, w którym złożycie Państwo 

oświadczenie o wycofaniu zgody, z perspektywą na przyszłość. Nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie 

zgody w okresie jej obowiązywania. 

Gmina Świlcza 
36-072 .~wilcza 168 
wqj. poubrpuckie 
NIP 517-004-56-13 

REGON 690582140 




