
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

KULTURA? ZróbMY to!
organizowanego przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie z siedzibą przy ul. Sowińskiego 15, 
05-120 Legionowo

NAZWA MOJEGO/NASZEGO POMYSŁU:

JA/MY:

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko/imiona i nazwiska/nazwa grupy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu

………………………………………………………………………………………………………..
adres e-mail
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OPIS MOJEGO/NASZEGO POMYSŁU:

CEL projektu „KULTURA? ZróbMY to!”, który jest realizowany dzięki 
mojemu/naszemu pomysłowi (patrz: Regulamin):

DLA KOGO jest mój/nasz pomysł: 
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ILE pieniędzy będzie wymagała realizacja tego pomysłu: 

KIEDY chcę/chcemy go zrealizować:

CZY pomysł ma szansę na kontynuację?:

Akceptuję Regulamin naboru inicjatyw „KULTURA? ZróbMY to!” opublikowany na stronie 
www.pik.legionowski.pl.

………………………………………

        czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Powiatowa  Instytucja  Kultury  z  siedzibą  w  Legionowie  przy  ul.  Sowińskiego  15  informuje,  iż:
administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowa  Instytucja  Kultury  z  siedzibą  
w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do projektu „KULTURA?
ZróbMY to!“,  a  w przypadku pozytywnego zakwalifikowania  w celu  realizacji  projektu „KULTURA?
ZróbMY  to!“  oraz  jego  rozliczenia  i  mogą  zostać  udostępnione  Narodowemu  Centrum  Kultury  
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa w związku z finansowaniem przez ten podmiot projektu „KULTURA?
ZróbMY to!“ i konieczności jego rozliczenia.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
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http://www.pik.legionowski.pl/


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru 
w projekcie „KULTURA? ZróbMY to!” przez administratora danych osobowych – Powiatową Instytucję
Kultury z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 15, a w przypadku pozytywnego 
zakwalifikowania w celu realizacji projektu „KULTURA? ZróbMY to!“ oraz jego rozliczenia.

Wyrażam zgodę na  udostępnienie Narodowemu Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa 
moich danych w związku z finansowaniem przez ten podmiot projektu „KULTURA? ZróbMY to!“ 
i konieczności jego rozliczenia.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej wskazanej powyżej, w tym z informacją 

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania.

……………………………………..

               czytelny podpis
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