
 
Załącznik 6.3a Opis i budżet wydarzenia animacyjnego podsumowującego przedsięwzięcie inwestycyjne 

 

     OPIS I BUDŻET  WYDARZENIA ANIMACYJNEGO 

Na zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie zorganizowane przez mieszkańców wydarzenie 
animacyjne integrujące lokalną społeczność, na to wydarzenie animacyjne przewidziano dodatkowe środki w 
wysokości do 2 500,00 zł 
 
 
1.Opis  planowanego wydarzenia animacyjnego podsumowującego zrealizowane przedsięwzięcie 
inwestycyjne. Należy opisać w jaki sposób, jaka grupa mieszkańców, i do jakich czynności będzie 
zaangażowana: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Kosztorys.  

Wartość wydarzenia animacyjnego nie może przekroczyć kwoty 2 500 zł. 

Lp. Nazwa wydatku Podstawowe 
parametry 

Jednostka 
miary 

Ilość Koszt 
jednostkowy 
brutto 

Koszt całkowity 
brutto 

1       

2       

...       

Razem wartość wydarzenia  Maksymalnie 
 2 500,00 zł 

 

Oświadczam(-y), że: 
1. Wnioskodawca zapoznał się z Regulaminem udziału w projekcie pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  i 

akceptuje ich postanowienia. 
2. Wszystkie podane w fiszce informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW (zgodnie z Ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz przepisami 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). 

 
W związku ze złożeniem niniejszej fiszki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przyjmując do 
wiadomości, że: 

1. administratorem danych osobowych jest: 
a. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru „Projekty RPO 
WZ 2014-2020”, 

b. Właściwe Ministerstwo  do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa, dla danych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”. 

2. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi 
Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi i partnerom realizującym 



 
projekt –„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu. 

3. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, obowiązków 
wynikających z realizacji umowy nr RPZP.07.01.00-32-K103/18-00 oraz przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 
9 ust 2 lit b) oraz h) RODO. 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 
8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych 

odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 
a. abi@wzp.pl 
b. iod@miir.gov.pl 
c. iod@ndsfund.org  

9. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym niemniej brak ich podania może 
skutkować brakiem możliwości udziału w Projekcie. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

(podpis członków grupy inicjatywnej – Wnioskodawcy) 
  

Data ……………………r. Miejscowość ………………. 
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