FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na webinar organizowany przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania dotyczący
zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 4/2020 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Nazwa firmy:

NIP:

……………………………………………………..
Imię i nazwisko Uczestnika
Dane uczestnika:

□
□
□

właściciel firmy
wspólnik (spółka cywilna)
reprezentant firmy (członek Zarządu - zgodnie z KRS)

e-mail: (prosimy o czytelne wpisanie
adresu e-mailowego)
telefon:

Zasady udziału w webinarium organizowanym przez LGD
Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu
przeglądarki, bez ściągania dodatkowych programów.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres:
biuro@stowarzyszeniesgd.pl. Osoba przesyłająca zgłoszenie powinna podać wszystkie informacje wymagane przez LGD,
w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika.
Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia LGD prześle e-maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do
przystąpienia do webinaru (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem
szkolenia.
Tutaj dostępny jest film wyjaśniający, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro
Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Wszystkie te dane muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
Uwaga 1:
Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie
pomocy.
Rada LGD oceniająca wnioski o przyznanie pomocy przyzna punkty za uczestnictwo w szkoleniu on-line (webinarze), jeśli Uczestnik
spełni łącznie następujące wymagania:
1. uczestniczył w szkoleniu przez co najmniej 75% czasu jego trwania, wyliczonego na podstawie czasu zalogowania
Uczestnika do pokoju konferencyjnego,
2. uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego podał swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i dane te są zgodne z
danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
3. w czasie trwania naboru Uczestnik szkolenia podczas indywidulanego kontaktu z pracownikiem biura LGD złożył
podpis na liście obecności dotyczącej szkolenia
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Uwaga 2:
Zapewnienie połączenia internetowego o odpowiedniej jakości do uczestniczenia w webinarze należy do Uczestnika.
LGD nie odpowiada za zakłócenia odbioru szkolenia na urządzeniu końcowym Uczestnika (zrywanie połączeń, „przerywanie” głosu lub
obrazu video, etc.), wynikające z jakości połączenia internetowego o niewystarczającej jakości.
Oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Partyzantów 17 (Administrator Danych) w celu prowadzenia ewidencji podmiotów, które brały udział w szkoleniu w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
PROW2014-2020"- zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)". '
Podpisując niniejsze zgłoszenie potwierdzam, że zapoznałam/-em się z zasadami udziału w webinarium organizowanym przez
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.
Data i podpis:

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 2 listopada 2020 r.:
1) na adres email LGD: biuro@stowarzyszeniesgd.pl (skan/zdjęcie podpisanego zgłoszenia)
2) bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania ul. Partyzantów 17,
75-411 Koszalin.
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że Pana/i dane będą przechowywane przez LGD nie krócej niż do 31
grudnia 2028 roku. Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
Jednocześnie informujemy, że Pana/i zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
biuro@stowarzyszeniesgd.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jest Pan/i profilowany/a. Pana/i dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
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