
 

 

 

…………………………………………………….. 

 (pieczątka, data złożenia i godzina wpływu – wypełnia Biuro Stowarzyszenia) 

 

DEKLARACJA kandydata do WŁADZ STOWARZYSZENIA 

Ja, ……………………………………………………………......................niżej podpisany (a),  
          /Imię i nazwisko oraz nazwa podmiotu, w którego imieniu działa reprezentant/1 

 

wyrażam zgodę na kandydowanie do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-

UJ RAZEM”. Oświadczam, że nie byłem (am)  skazany (a) prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

a) Posiadam wykształcenie…………………………………………………………………… 

(proszę załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie) 

 

lub 

 

b) Ukończyłem szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich; 

TAK/NIE (proszę krótko wymienić jakie oraz załączyć kserokopię dokumentów 

potwierdzających ukończenie kursu lub szkolenia) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

lub 

 

c) uczestniczyłem w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich TAK/NIE 

(proszę o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie)  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

DANE KANDYDATA  

 

Nazwisko …..…………………………………………….. 

Imię (imiona) ….…………………………………………. 

PESEL …………………………………………………… 

 

Nazwa2 ………………………………………………....... 

…………………………………………………... 

NIP/KRS3…………………………………………………… 

 

E-mail ………………………….…………………. 

Numer(y) telefonu4 …………………………………………….. 

 

                                                 
1 W przypadku członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi, bądź jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy wskazać imię i 

nazwisko reprezentanta, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki wynikające z przynależności do 

Stowarzyszenia oraz pełną nazwę podmiotu reprezentowanego. 
2 Dotyczy członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi, bądź jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych, należy przekreślić.  
3 Jw.  
4 Wskazanie numeru telefonu jest dobrowolne i może ułatwić komunikację. Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na 

ujawnienie numeru telefonu, należy przekreślić.  



 

Kandyduję do: (należy zaznaczyć właściwe) 

 

 Zarządu        Komisji Rewizyjnej    

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji osoby kandydującej do 

władz Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” dla potrzeb LGD, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - dalej: 

RODO.              

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ Razem” Osiedle Niewiadów 

43, 97-225 Ujazd, tel 44 719 22 29, e-mail: biuro@buduj.eu reprezentowane przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

2) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z pracownikami Stowarzyszenia, 

realizacja praw i obowiązków członka Stowarzyszenia i udziału we władzach Stowarzyszenia, a także 

w celu realizacji zadań LGD 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.), art. 28 lit. b i art. 31 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 

finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i 

Polityki Wizowej, 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, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 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  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub e RODO oraz w celu ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3) Okres przechowywania danych: 

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2 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 lub jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. 

4) Odbiorcy danych: 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione organom nadzoru, sądom, podmiotom współpracującym z 

Administratorem, księgowym, prawnikom oraz informatykom, a także podmiotom uczestniczącym w 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 

2020 i 2021 - 2027, w szczególności Zarządowi Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 

Łódź, będącemu Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

5) Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu w zakresie w jakim dane przetwarzane są 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 



prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W przypadkach, w których przetwarzanie 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 Ci 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. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych: 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do prowadzenia dalszej korespondencji. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przepisów RODO. 

 

 

 

 

 

Podpis kandydata i data  ………………………..………………………….. 
 

 

 
Uprzejmie informujemy, iż:  

1. deklarację kandydata należy składać do dnia 10.06.2022 r. do godziny 15:00 na adres 

Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM Plac Kościuszki 5 osobiście lub za pośrednictwem 

poczty. W przypadku deklaracji składanych za pośrednictwem poczty o skutecznym złożeniu 

decydować będzie data wpływu do Biura LGD BUD-UJ RAZEM  Plac Kościuszki 5, 97-

225 Ujazd; 

2. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości 

prawnej, należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (np. 

statut, wyciąg ze statutu, uchwała - poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

uprawnione do reprezentowania podmioty) potwierdzający uprawnienie reprezentanta do 

działania w imieniu danego podmiotu; 

3. brak dokumentów wskazanych w deklaracji i/lub błędne wypełnienie deklaracji 

poczytane zostanie jako brak formalny uniemożliwiający umieszczenie danego 

kandydata na liście wyborczej. 



Ujazd, ………………… 2022 roku 

 

 

 

ZGODA NA POWOŁANIE DO ZARZĄDU 

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a),……………………….., PESEL ………………….., 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i nr ……………, wyrażam zgodę na powołanie 

do Zarządu i pełnienie funkcji członka Zarządu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 

„BUD-UJ RAZEM”. 

 

 

 

…..……………………………… 

czytelny podpis 

 
 

 


