KARTA UWAG
DO AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ AKTUALIZACJI KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze LGD SPISZ - PODHALE w Nowym Targu, ul. Bulwarowa
9, w godzinach pracy Biura LGD lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres lgd.spisz@gmail.com.
Uwagi można składać wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r.
Informacja o zgłaszającym uwagi:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
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ZGŁASZANE UWAGI:
W poniższej tabeli prosimy o przedstawienie fragmentów dokumentu, który Państwa zdaniem wymaga modyfikacji. Prosimy odnieść
się konkretnie do treści przedstawionych w LSR wraz z podaniem nr strony oraz wskazać propozycję zmian, wraz z jej uzasadnieniem.
Lp.

Część dokumentu, której
dotyczą uwagi, nr strony

Zapis w pierwotnej wersji
dokumentu

Proponowany zapis po zmianie

Uzasadnienie

1.
2.
3.
Administratorami moich danych osobowych są: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
(e-mail: info@arimr.gov.pl ). 2. Samorząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (e-mail: urzad@umwm.pl).
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ - PODHALE z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, (e-mail: lgd.spisz@gmail.com).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, i adres e-mail) zawartych w niniejszej Karcie Uwag
na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Spisz-Podhale oraz
Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO).

……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………
(czytelny podpis)
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