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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” 

 

Wzór – KARTA INFORMACYJNA CZŁONKA RADY 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………..  

                                                                                   (imię i nazwisko)  

zgodnie z stanem danych na dzień składania karty informacyjnej podaję dane pozwalające na 

weryfikację mojej bezstronności co do ocenianych w przyszłości operacji: 

 

1. Miejsce zamieszkania/zameldowania: 

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

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

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

2. Sposób otrzymywania dochodu
*)

: 

 umowa o pracę - …………………………………………………………… 

                                                                                   (miejsce zatrudnienia) 

 działalność gospodarcza 

 gospodarstwo rolne 

 emeryt/rencista 

 bezrobotny 

 student  

 inny - ………………………………………………………………………… 

                                                       (jaki) 

*)
 właściwe zaznaczyć znakiem X 

3. Przynależność do organizacji pozarządowych – wymienić nazwy 

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

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

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

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

4. Funkcje społeczne
*)

: 

 sołtys - ……………………………………………. 

                                          (gmina – sołectwo) 

 radny - ……………………………………………. 

                                            (gmina / miasto) 

*)
 właściwe zaznaczyć znakiem X 
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Jednocześnie oświadczam, że na dzień składania karty informacyjnej: 

1.  Nie jestem skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 

2.  Nie jestem pracownikiem Biura LGD, członkiem Zarządu ani członkiem Komisji Rewizyjnej. 

3. Nie pozostaję z pracownikami Biura LGD, członkami Zarządu, członkami Komisji Rewizyjnej w 

związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej. 

4. Jednocześnie w imieniu własnym zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania 

Stowarzyszenia o zmianie danych wskazanych w niniejszym dokumencie. 

5. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) i art. 27 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.), w związku z członkostwem 

w Radzie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wyrażam zgodę na zbieranie i 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w szczególności danych zawartych: 

- w karcie informacyjnej członka Rady i wszelkich dokumentach aktualizujących moje dane 

członkowskie oraz wszelkich innych dokumentach przekazanych Stowarzyszeniu w związku z moim 

członkostwem. Niniejsze oświadczenie obejmuje także zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich 

wszelkich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w związku z działalnością Stowarzyszenia jako 

Lokalnej Grupy Działania w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015.378) i uczestnictwem Stowarzyszenia w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto niniejsze oświadczenie obejmuje 

zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i 

marketingowych prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                                                                                            (czytelny podpis członka Rady) 

 

 


