
„Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie 
połowów do ochrony gatunków” 

         !                                          !   

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, w 

szczególności strefy przybrzeżnej” 

W związku z realizacją projektu ”Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza 
Bałtyckiego, w szczególności strefy przybrzeżnej” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa 
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na 
wiedzy, ja niżej podpisana/y  

................................................................................... 
(imię/imiona i nazwisko) 

PESEL ........................................................................ 

właściciel statku rybackiego o oznace rybackiej: ………………………………… 

numer kontaktowy…………………………………………………………………………… 

deklaruję: 
1) chęć udziału w Projekcie „Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza 

Bałtyckiego, w szczególności strefy przybrzeżnej ”  w ramach Działania 1.4.1. 
zgodnie z naborem ogłoszonym w z dniu 27.09.2019r. 

realizowanym przez   WOLIŃSKIE STOWARZYSZENIE RYBAKÓW 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie 

„Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, w szczególności 
strefy przybrzeżnej” zgodnie z naborem ogłoszonym w dniu 27 września 2019r – załącznik 
(Lista armatorów uprawniająca do przystąpienia do działania 1.4.1 / 2019). 

2) zostałem/am pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

.....................................................                               ................................................................ 
          MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                    CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 



! ! !  
     

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza 
Bałtyckiego, w szczególności strefy przybrzeżnej” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków 
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu „Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, w 
szczególności strefy przybrzeżnej”,  ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w 
ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich zmiany. 

…..……………………………………… ……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU


	DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

