
 

 

 
 

 

Karta informacyjna kandydata na Członka Rady 

 

Jan niżej podpisana/y …………………………………………………………….. (Imię i Nazwisko) 

zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD do której 

zadań należy wybór operacji  zgodnie z  rozumieniem art.2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji zgodnie z art.34 ust 3 lit.f rozporządzenia nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności a w szczególności zapisami art.21 i zapisami LSR. 

 

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

pozwalającej na weryfikację mojej bezstronności co do ocenianych w przyszłości operacji: 

a. Miejsce zamieszkania/zameldowania: 

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

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

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

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

b. Sposób otrzymywania dochodu - etat, umowa zlecenie/dzieło, działalność gospodarcza, 

działalność własna, gospodarstwo rolne, emeryt, rencista, bezrobotny, student  

*) właściwe zaznaczyć kółkiem 

c. Miejsce pracy, miejsce prowadzonej działalności, gospodarstwa rolnego - adres  

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

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

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

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

d. Przynależność do organizacji pozarządowych – wymienić nazwy 

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

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

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

e. Płeć: kobieta  □ mężczyzna □ 

(Właściwe zaznacz) 

f. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) ……………………………….. 

g. Doświadczenie w zakresie oceny wniosków finansowanych z źródeł zewnętrznych lub realizacji 

projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich lub przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

współfinansowanych ze środków unijnych 



 

 

 
 

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

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

……………………………………………………………………………. 

 (należy podać treść umowy zlecenie, dzieło, wolontaryjnej potwierdzającej doświadczenie w ocenie 

wniosków, informację o pracy w Radzie poprzedniej kadencji lub umowę potwierdzającą 

doświadczenie własne w realizacji projektów jw.– kopie dokumentów należy przedłożyć w Biurze wraz 

z kartą) 

Jednocześnie oświadczam, że na dzień składania karty informacyjnej: 

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

ii. Nie jestem pracownikiem Biura, członkiem Zarządu ani członkiem Komisji Rewizyjnej. 

iii. Nie pozostaję z członkami Zarządu, członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani 

też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej. 

iv. Jednocześnie w imieniu własnym zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego 

poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych wskazanych w niniejszym dokumencie, przy czym 

nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany, ze wskazaniem zakresu przedmiotowych 

zmian. 

v. 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 moją 

kandydaturą na Członka Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą w Siedlisku, 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej 

Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309067 

(zwanym dalej: „Stowarzyszeniem”), niniejszym wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Stowarzyszenie, w szczególności danych zawartych: 

- w karcie informacyjnej kandydata na Członka Rady i wszelkich dokumentach aktualizujących moje 

dane członkowskie oraz wszelkich innych dokumentach przekazanych Stowarzyszeniu w związku  

z moich 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. 

 

_________________________ 

Data, miejscowość i  czytelne imię i nazwisko 


