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Zgłoszenie sołectwa  

do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”  
 

Gmina (nazwa): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Na podstawie uchwały rady gminy nr ……………………………………….. z dnia ............................r. 
zgłaszam do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” następujące sołectwo/sołectwa*: 

 

Sołectwo Liczba członków  
Grupy odnowy wsi 

Lider  
Grupy odnowy wsi (imię i nazwisko) 

 
   

 
   

 
   

* niepotrzebne skreślić 
 
Koordynator programu (pracownik gminy): 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji 
(urzędu gminy) Tel. służbowy E-mail służbowy 

    

Oświadczam, że osoby wymienione w niniejszym zgłoszeniu jako liderzy Grup odnowy wsi, zapoznali 
się z Zasadami uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.  
oraz zasadami przetwarzania danych osobowych, które przedstawione zostały poniżej. 

 
 

………………………………………………………. 
Data: …………………………… 
                                               (podpis i pieczęć wójta / burmistrza) 
Do zgłoszenia załączam: 

1) uchwałę zebrania wiejskiego wyrażającą wolę przystąpienia sołectwa do programu(kopia). 
2) uchwałę rady gminy zgłaszającą sołectwo/a do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020” (kopia). 
 

 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,  
61-714 Poznań; 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  
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1) realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, 
2)  archiwizacji; 

 
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:  
1) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, 
2) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym; 
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  

z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,  
61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl; 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną; 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje odmową przyjęcia 

sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”; 
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania; 
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku  

z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt 3 ppkt. 2). 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek 

decyzji. 
 


