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Lokalna Grupa Działania  
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego  
ul. J. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów 

💻 www.szansebezdrozy.pl  📧 biuro@szansebezdrozy.pl 
 

ANKIETA MONITORUJĄCA 
 (na potrzeby monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego) 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA: 

Imię i nazwisko/ Nazwa beneficjenta: 
 

 
 

Nazwa przedsięwzięcia, w 
ramach którego realizowana 
była operacja: 

 1.1.1 Realizacja działań społecznych, integrujących, 
aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla 
lokalnej społeczności 

 1.1.2 Realizacja działań w zakresie kształtowania 
postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i 
proekologicznych 

 2.1.1 Realizacja działań związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości w tym podejmowanie lub 
rozwijanie działalności gospodarczej 

 3.1.1 Budowa, modernizacja i wyposażenie bazy 
kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i drogowej oraz 
infrastruktury turystycznej 

 3.2.1 Realizacja i promocja działań związanych z  
zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz promocja 
obszaru objętego LSR 

Adres zamieszkania/ siedziby 
podmiotu: 

 Indywidualne oznaczenie 
sprawy/znak sprawy nadany w 
LGD: 

 

Numer umowy przyznania 
pomocy: 

 

Pomoc przyznana (zł), w tym: 

Kwota przyznanych środków 
publicznych  

 

Pomoc wypłacona (zł), w tym: 

Kwota wypłaconych środków 
publicznych  

 

Publiczne środki wspólnotowe 
(wkład EFRROW) 

 Publiczne środki wspólnotowe 
(wkład EFRROW) 

 

Publiczne środki krajowe wypłacane 
przez ARiMR 

 Publiczne środki krajowe wypłacane 
przez ARiMR 
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Wkład własny podmiotu stanowiący 
publiczne środki krajowe 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wkład własny podmiotu stanowiący 
publiczne środki krajowe 

 

DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI/ 
Należy wpisać efekty realizacji operacji, zgodne ze stanem faktycznym i informacjami przekazanymi do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego /szare pola wypełnia LGD/ 

Przedsięwzięcie: Wskaźnik produktu: 
Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie/zakres 
programu 

 
Sposób pomiaru / uwagi: 

1.1.1 Realizacja działań 
społecznych, integrujących, 
aktywizujących, edukacyjnych i 
kulturalnych dla lokalnej 
społeczności 

1. Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników i organów LGD 

................ osobodzień koszty bieżące dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

2.Liczba podmiotów, którym 
udzielono indywidualnego 
doradztwa 

................... sztuk 
koszty bieżące 

 

 
Dezagregacja: 

 
Sposób pomiaru / uwagi: 

W tym do: 
 ………... ogółem 
  ………….. osoby fizyczne 
 …………..Instytucje 
 ………….. Liczba 
podmiotów, które złożyły 
wniosek o przyznanie 
pomocy 
 …….…… liczba 
podmiotów, które zawarły 
umowę o przyznaniu 
pomocy 

dane niezbędne do sprawozdania z 
realizacji LSR 
 

3. Liczba spotkań / wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

................... sztuk 
Aktywizacja 

 
dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

4. Liczba szkoleń 
................... sztuk 
................... sztuk 

 

projekt grantowy 
operacje własne 

dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

5. Liczba Zlotów Sołtysów ................... sztuk 
operacja własna 

 
 

6. Liczba bezpośrednich spotkań 
animacyjnych w świetlicach z 
mieszkańcami 

................... sztuk 
operacja własna 

 
 

7. Liczba inicjatyw na rzecz obszaru 
objętego LSR 

................... sztuk 
projekt grantowy/ konkurs 
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1.1.2 Realizacja działań  w zakresie 
kształtowania postaw 
przedsiębiorczych, innowacyjnych 
i proekologicznych 

Wskaźnik produktu : 
Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie /zakres 
programu: 

Sposób pomiaru/ uwagi: 

1. Liczba edycji  Chłopskiej Szkoły 
Biznesu 

................... sztuk 

 
 
 

operacja własna 
 

 
 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu: 
Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

 
 

Poddziałanie/zakres 
programu 

 

 
 

Dezagregacja: 

 
 
Sposób pomiaru/ uwagi: 
 
 

1.1 Wzmocnienie i rozwój kapitału 
społecznego na obszarze LSR 

1. Liczba osób, które otrzymały 
wparcie po uprzednim udzieleniu 
indywidualnego doradztwa w 
zakresie ubiegania się o wsparcie na 
realizację LSR, świadczonego w 
biurze LGD 

................... osób 

 
 
 

  

2.Liczba osób przeszkolonych  
................... osób 
................... osób 

 
projekt grantowy 
operacje własne 

  
 
dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 

3. Liczba osób oceniających 
szkolenie jako adekwatne do 
oczekiwań 

................... osób 
  dane niezbędne do 

sprawozdania z realizacji LSR 

4. Liczba uczestników szkoleń, 
warsztatów i innych działań w tym 
liczba osób z grup 
defaworyzowanych 
 

................... osób 

   

5. Liczba uczestników Zlotów 
Sołtysów 

................... osób 
 

operacja własna 
  

6. Liczba osób uczestniczących w 
spotkaniach animacyjnych 

 
................... osób 

 

 
operacja własna 

  

7. Liczba uczestników Chłopskiej 
Szkoły Biznesu 

 
................... osób 

 

 
operacja własna 
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8. Liczba podmiotów, które zawarły 
umowę o przyznaniu pomocy 

................... sztuk 
   

9. Liczba uczestników działań 
wzmacniających rozwój kapitału 
społecznego 

................... osób 
konkurs dla JST   

 
Przedsięwzięcie: 

Wskaźnik produktu: 
Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie/zakres 
programu/ 

PLAN: 
 

Dezagregacja: Sposób pomiaru/ uwagi: 

2.1.1 Realizacja działań 
związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości w tym 
podejmowanie lub rozwijanie 
działalności gospodarczej 
 

 
1.Liczba  zrealizowanych  operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

..................... sztuk 

 
 

Konkurs 
 

 

Operacja zrealizowana została przez: 

 
  ………….. osoby 
niepełnosprawne, posiadające 
orzeczenie  
o niepełnosprawności 
 ………….. osoby bezrobotne - 
zarejestrowanej w urzędzie pracy 
 ………….. osoby powyżej 50 roku 
życia 
 ………….. osoby do ukończenia 
25 roku życia 
 młodzieży (poniżej 24 roku 
życia) 
 osoby powyżej 45 roku życia 
 ………….. kobiety 
 ………….. mężczyźni 
 ………... ogółem 
 

dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 

 
2.Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

..................... sztuk 

 
Konkurs 

 

Sposób pomiaru/ uwagi: 

dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

 
3. Liczba zrealizowanych operacji 
ukierunkowanych na innowacje (dot. 
poz. 1,2 celu szczegółowego 2.1) 
 
 

..................... sztuk 
Konkurs 

 

Sposób pomiaru/ uwagi: 

dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 
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Cel szczegółowy: 
 
 
 

Wskaźnik rezultatu: Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie/zakres 
programu/ 

 
Dezagregacja: 

 
Sposób pomiaru/ uwagi: 

2.1 Tworzenie warunków dla 
równoważenia rozwoju 
gospodarczego 

 
1.Liczba utworzonych miejsc pracy  

.................. miejsc 
pracy  

(w przeliczeniu na 
pełne etaty 

średnioroczne) 

 
Konkurs 

 
 

Miejsca pracy zostały utworzone 
dla: 
 
  ………….. osoby 
niepełnosprawnej, posiadającej 
orzeczenie  
o niepełnosprawności 
 ………….. osoby bezrobotnej - 
zarejestrowanej w urzędzie pracy 
 ………….. osoby powyżej 50 roku 
życia 
 ………….. osoby do ukończenia 
25 roku życia 
 młodzieży (poniżej 24 roku 
życia) 
 osoby powyżej 45 roku życia 
 ………….. kobiety 
 ………….. mężczyźni 
 ………... ogółem 

dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 

 
2.Liczba utrzymanych miejsc pracy 

 
………………. miejsc 

pracy 
(w przeliczeniu na 

pełne etaty 
średnioroczne) 

 
Konkurs 

 

Miejsca pracy, które istniały przed 
realizacją operacji: 
 ………... Ogółem 
 …….…… Kobiety 
 …………. Mężczyźni 

 
dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 

Przedsięwzięcie: 
 

Wskaźnik produktu: 
Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

 
Poddziałanie/zakres 

programu 
 

Dezagregacja: Sposób pomiaru/ uwagi: 

 
 
 
3.1.1 Budowa, modernizacja i 
wyposażenie bazy kulturalnej, 
sportowej, rekreacyjnej i 
drogowej oraz infrastruktury 

 
1. Liczba nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej 

..................... sztuk 

 
 
 
 
 
 
 

Konkurs 

W ramach nowych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej powstały: 

……….ogółem 
……….obiekty noclegowe 
………..obiekty gastronomiczne 
…………obiekty sportowe / 

rekreacyjne 

 
dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 
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turystycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nowe obiekty infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej należą do 
kategorii: 

 
 budynki 
 Inne obiekty 
 

 
2. Liczba przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

..................... sztuk 

 
 
 

Konkurs 

W ramach  projektu przebudowano 
obiekty infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej: 

……….ogółem 
……….obiekty noclegowe 
………..obiekty gastronomiczne 
…………obiekty sportowe / 
rekreacyjne  

dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 
 

 
Przebudowane obiekty 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej należą do kategorii: 
 

 budynki 
 Inne obiekty 
 

 
3.  Długość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg 

..................... km 

 
Konkurs 

W tym: 
 ……….. km dróg 

wybudowanych  
 ………..km  dróg 

przebudowanych 
 

dane niezbędne do 
sprawozdania z realizacji LSR 

 
4.  Liczba operacji obejmujących 
budowę, modernizację lub 
wyposażenie dla podmiotów 
działających w sferze kultury 

..................... sztuk 

 
Konkurs 

  

 
5.  Liczba podmiotów działających w 
sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie (GOK) 

..................... sztuk 

 
Konkurs 
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Cel szczegółowy: 
 
 

Wskaźnik rezultatu: 
Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie/zakres 
programu 

 
Sposób pomiaru / uwagi: 

3.1 Poprawa jakości infrastruktury 
na obszarze LSR 
 
 

1. Wzrost liczby osób korzystających 
z obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej  ………............ sztuk 

 
Konkurs 

 
 

2. Liczba osób korzystających z 
nowej lub przebudowanej 
infrastruktury  drogowej w zakresie 
włączenia społecznego 
 

..................... osób 

 
Konkurs 

dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

3.Liczba godzin pracy wolontariuszy 
zaangażowanych w realizację 
operacji  
 

..................... osób 
…………godzin pracy 

 dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

4. Wzrost liczby osób 
odwiedzających obiekty działające w 
sferze kultury 

..................... osób 

 
 
 
 

Konkurs 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Liczba utworzonych lub 
utrzymanych miejsc pracy ogółem w 
ramach realizacji operacji przez 
jednostki sektora finansów 
publicznych  

.................. miejsc 
pracy utworzonych 
(w przeliczeniu na 

pełne etaty 
średnioroczne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs 

Dezagregacja: 
 

Sposób pomiaru / uwagi: 
 
 

Miejsca pracy zostały utworzone 
dla: 
 
  ………….. osoby 
niepełnosprawnej, posiadającej 
orzeczenie  
o niepełnosprawności 
 ………….. osoby bezrobotnej - 
zarejestrowanej w urzędzie 
pracy 
 ………….. osoby powyżej 50 
roku życia 
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  ………….. osoby do 
ukończenia 25 roku życia 
 młodzieży (poniżej 24 roku 
życia) 
 osoby powyżej 45 roku życia 
 ………….. kobiety 
 ………….. mężczyźni 
 ………... ogółem 

 
.................. miejsc 
pracy utrzymanych 
(w przeliczeniu na 

pełne etaty 
średnioroczne) 

Miejsca pracy, które istniały 
przed realizacją operacji: 
 ………... Ogółem 
 …….…… Kobiety 
 …………. Mężczyźni 

 
Przedsięwzięcie: 
 

Wskaźnik produktu: 
Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie/zakres 
programu 

 
Sposób pomiaru/ uwagi: 

3.2.1 Realizacja i promocja 
działań związanych z  
zachowaniem dziedzictwa 
lokalnego oraz  
promocja obszaru objętego LSR 
 
 
 
 

1. Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy  

………............ sztuk 

Projekt współpracy W tym: 
 
…………….. projekty międzyregionalne 
…………….. projekty międzynarodowe 
 
dane niezbędne do sprawozdania z realizacji LSR 

2. Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy 

………............ sztuk 
Projekt współpracy  

3. Liczba wydanych numerów 
bezpłatnej gazety/wydawnictwa  
dot. obszaru LSR 

………............ sztuk 
Operacja własna  

Cel szczegółowy: 
 

Wskaźnik rezultatu: Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Poddziałanie/zakres 
programu 

 

 

Dezagregacja: 
 

 
Sposób pomiaru/ uwagi 

3.2 Wspieranie działań w zakresie 
zachowania dziedzictwa lokalnego 

1. Liczba projektów współpracy 
skierowanych do grup docelowych 
 

………............ sztuk 

Projekt współpracy W tym do: 
 ………... przedsiębiorcy 
  ………….. osoby 
niepełnosprawnej, posiadającej 
orzeczenie  
o niepełnosprawności 
 ………….. osoby bezrobotnej - 
zarejestrowanej w urzędzie 
pracy 
 ………….. osoby powyżej 50 
roku życia 

dane niezbędne do sprawozdania 
z realizacji LSR 
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 …….…… osoby młode od 18 
do ukończenia 25 lat 
 …………. młodzież 
 ………... kobiety 
 …….…… imigranci 
 …….…… turyści 
 …….…… LGD 
…….……organizacje 
pozarządowe 
 …….…… liderzy lokalni 
 …….…… rolnicy 
 …….…… ogółem 

2. Liczba projektów współpracy 
wykorzystujących lokalne zasoby 
 
 ………............ sztuk 

Projekt współpracy W tym zasoby: 
 ………... przyrodnicze 
 …….…… kulturowe 
 …………. historyczne 
 ………... turystyczne 
 …….…… produkty lokalne 
 …….…… ogółem 

dane niezbędne do sprawozdania 
z realizacji LSR 

3. Liczba odbiorców bezpłatnej 
gazety/wydawnictwa dot. obszaru 
LSR 

………............ sztuk 
Operacja własna  
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Pozostałe wskaźniki Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji: 

Jednostka miary Sposób pomiaru 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

 
 

 

4. 
 

 
 

 

 

 

Informacje dodatkowe 
 

Opis efektów realizacji operacji 
(krótko- i długotrwałych) 
(inne niż wskazane powyżej) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Czy zakładana jest kontynuacja, 
rozwój działań zrealizowanych w 
ramach operacji? W jaki sposób? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oświadczenie Beneficjenta lub osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta 
 

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w ankiecie monitorującej są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych 
oświadczeń wynikających z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553, z późn.zm). 

 
 

……………………………… 
miejscowość, data 

 
 

………………………………………………………… 
czytelny podpis  
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Imię i nazwisko/ Nazwa Beneficjenta: 
 
Adres: 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

DLA BENEFICJENTÓW w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 
 

I. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. 

Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 
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: 
iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 „rozporządzenie 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. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 
realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 
 

II. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem moich danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą  w Szczecinie ul. Korsarzy 34; 70-

540 Szczecin; 
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: abi@wzp.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin; 
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: 
abi@wzp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.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. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 
realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861). 
 
 

III. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. administratorem moich danych osobowych jest lokalna grupa działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego z siedzibą w Goleniowie ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów; 
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów; 
3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
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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); 

4. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.3 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 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) oraz 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 
1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 
 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 
 

1. 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; 

2. 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; 

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej 
niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

5. 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;  

6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ich 
8. treści. 
9. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu 

zgody” na adres korespondencyjny administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail: 
1) info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl; 
2) wprow@wzp.pl; abi@wzp.pl; 
3) biuro@szansebezdrozy.pl 

 

 
 
 

…………………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 
 

                     ………………………………………….……………………………………………………… 
                                                               czytelny podpis 
 

 

 


