KARTA ZGŁOSZENIOWA
Projekt „Bez pszczół nie ma nas”
Moduł Warsztatowy – Dbajmy o pszczoły
Uwaga: Przed rozpoczęciem wypełniania karty zgłoszeniowej należy zapoznać z Regulaminem
uczestnictwa wmodule „Dbajmy o pszczoły”, który znajduje się na stronach Koła Pszczelarzy
Skrzyszów http://www.pszczelarze-skrzyszow.pl/ oraz Gminy Skrzyszów http://skrzyszow.pl/
Uwaga! Prosimy wszystkie punkty Kart zgłoszeniowej wypełnić drukowanymi literami!

A. Dane podstawowe:
1. Nazwisko _______________________ 2. Imię (imiona) ________________________

3. Adres zamieszkania
ulica ______________________ nr domu ________nr lokalu _________
kod ___________
miejscowość __________________ powiat ________________
gmina ________________

B. Dane kontaktowe:
4. Adres korespondencyjny
ulica _____________________ nr domu ________ nr lokalu _________
kod ___________ miejscowość ____________________
5. Numer telefonu domowego
_________________________________________________
6. Numer telefonu komórkowego
_____________________________________________
7. Adres e-mail
__________________________________________________________
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8. W którym kole pszczelarskim Pan/Pani jest zrzeszony/a ?
 Bochnia

 Brzesko

 Szynwałd  Tarnów
 Zalasowa  Żabno
 Inne

 Lisia Góra
 Tuchów




 Pleśna
Wierzchosławice

:

 Skrzyszów
 Wojnicz

niezrzeszony/a w żadnym kole

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

9. Jak długo jest Pan/Pani zrzeszony/a w Kole?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Czy brał Pan/ brała Pani udział w szkoleniach pszczelarskich w 2019-2020 roku
 Tak

 Nie

(jeśli TAK, proszę wskazać gdzie i kiedy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Ile posiada Pan/Pani uli :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że :




Jestem osobą pełnoletnią,
Wszystkie informacje podane przeze mnie w karcie zgłoszeniowej są zgodne z prawdą i
stanem faktycznym,
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu
karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych
oświadczeń.
……………………………………………………………………… Data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu „Bez pszczół nie ma nas",
zgodnie z z art. 13 RODO (tzw. Rozporządzenie PEiR (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.). Podanie danych ma
charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia naboru rekrutacyjnego do projektu. Przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do
kontroli, weryfikacji poprawności prowadzonego naboru. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również profilowane.

……………………………………………………………………… Data i podpis
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