
 

 

 
Karta projektowa, 

czyli pomysły na projekty do roku 2027  

na obszarze LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „SOLNA DOLINA”  

Gminy: Chodów, Grzegorzew, Dąbie,  Kłodawa, Przedecz, Olszówka 

NAZWA/TEMAT POMYSŁU 
(PROJEKTU) 

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU  

 

OPIS PROJEKTU                                
Krótki opis proponowanych działań 

 

 

REALIZATOR PROJEKTU                      
Kto by ten projekt realizował? 

 

PARTNERZY PROJEKTU                        
Czy byliby potrzebni inni partnerzy 
do realizacji tego projektu? 

 

BUDŻET PROJEKTU                              
Jaki jest w przybliżeniu koszt 
realizacji całego projektu? (można 
wymienić największe wydatki) 

 

ODBIORCY PROJEKTU                          
Kto byłby odbiorcą efektów tego 
projektu, czyli komu projekt by 
służył?  

 

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU            
Czy taki projekt był już realizowany, 
czy jest on nowym pomysłem? 

 

CYFRYZACJA PROJEKTU 
Czy w ramach realizacji projektu są 
zastosowane cyfrowe? 

 

WPŁYW PROJEKTU NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA 
Czy w ramach realizacji projektu są 
zastosowane rozwiązania chroniące 
środowisko? 

 

AUTOR KARTY 

Nazwisko i imię/Nazwa 
Instytucji/Organizacji 

 

Adres kontaktowy (telefon, mail)  



 

 

Czy chce Pan/Pani włączyć się w 
prace nad nową Lokalną Strategią 
Rozwoju „Solnej Doliny”, 
otrzymywać zaproszenia na 
spotkania i informacje na temat 
przebiegu prac?  

 TAK  NIE 

Podpis Osoby zgłaszającej pomysł na projekt: 

 

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

 

 

Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych. 

W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w odniesieniu do art. 14 ww. 

rozporządzenia, Stowarzyszenie „Solna Dolina” informuje, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu 

e-mail znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Solna Dolina” z siedzibą w Kłodawie, ul. Dąbska 

17, 62-650 Kłodawa. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu  

o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora oraz konieczności realizacji zobowiązań wynikających z Umowy o warunkach i 

sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, 

jak długo są niezbędne do realizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych 

dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

lub do organizacjach międzynarodowych. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt: solnadolina@wp.pl. 

Przysługuje Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek 

decyzji. 

 

 

 

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

             dzień-miesiąc-rok-                                                                                  czytelny podpis 

 

mailto:solnadolina@wp.pl

