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WNIOSEK 

o umieszczenie rękodzieła w Bazie Produktów Lokalnych 

Baza budowana jest w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu 

gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu 

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora 
rękodzieła 

 

Adres 

 

Powiat 

 

Numer telefonu 

 

Strona www, adres e-mail 
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data zgłoszenia…………………………………… 
 

ZGŁASZANE RĘKODZIEŁO 
 

Nazwa rękodzieła 
 

Pochodzenie rękodzieła 
 

Opis rękodzieła 

 

Ścieżka – kategoria do 
której należy 
przyporządkować 
rękodzieło 
 
Zaznaczyć właściwe 

 malarstwo, ikonopisarstwo, plastyka obrzędowa 
 wyroby z materiałów pochodzenia organicznego 
 wyroby z drewna 
 ozdoby świąteczne 
 ozdoby szydełkowe 
 ozdoby koronkowe 
 ozdoby haftowane 
 ozdoby z bibuły, krepiny i papieru 
 stroje ludowe 
 biżuteria 
 ozdoby z tkaniny, włóczki, sznurka, wstążki 
 wyroby z kamienia i metalu 

 
 
Niniejszym potwierdzam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i gotowe do zamieszczenia na stronie 

internetowej. Wyrażam zgodę na ich zamieszczenie na stronie internetowej „Wirtualna Mapa Produktów 

Lokalnych”.       

 ……………………………………………………… 

Własnoręczny podpis 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich 
z siedzibą w Nowym Sączu, 33-330 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 89, moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji strony internetowej „Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych” (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).  
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum 

Funduszy Europejskich z siedzibą w Nowym Sączu, 33-330 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 89, jest administratorem 

danych osobowych, że dane te będą przetwarzane w celu realizacji strony internetowej „Wirtualna Mapa 

Produktów Lokalnych”  oraz, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Powiat Nowosądecki 

- Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich umów.  Nadto oświadczam, że moje dane udostępniam 

dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

………………………………………… 
Własnoręczny podpis 
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