
 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

współpracy ponadnarodowej  

pt. „Polsko-fińskie działania promocyjne  

lokalnych produktów żywnościowych  

szansą rozwoju lokalnych producentów” 

 
1. Dane przedsiębiorstwa 
 

 
Nazwa przedsiębiorstwa 
 

 
Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr nieruchomości, kod, miejscowość) 
 

 
Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej) 
 

 
Dane kontaktowe (e-mail, telefon) 
 

 
Nazwa gminy, na terenie której zarejestrowane jest przedsiębiorstwo 
 

2. Deklaracja 
 
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział przedsiębiorstwa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
w projekcie współpracy ponadnarodowej pt. „Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych 
produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów” przewidzianego  
do realizacji przez Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie,  
wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” oraz LAG Suupohja 
Development Association z siedzibą w miejscowości Kauhajoki w Finlandii 
w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  
z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020. 
 
Oświadczam że: 
 
1. Spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w ww. projekcie, tj.: 

- prowadzę działalność, która jest zarejestrowana na terenie Gminy Gniewino lub Gminy 

Wejherowo, 

- prowadzona przeze mnie działalność polega na wytwarzaniu produktów żywnościowych, 



 

 

 

- nie eksportuję wytwarzanych produktów za granicę, 

- wytwarzane przeze mnie produkty żywnościowe są sprzedawane „lokalnie”, czyli  

w województwie, gdzie zostały wytworzone i w powiatach przyległych* (*na podstawie 

„Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”, 

- wytwarzane przeze mnie produkty są produkowane z wykorzystaniem surowców  lokalnych, 

utożsamiają się z nimi mieszkańcy regionu oraz są dla nich codzienne, pospolite, natomiast 

dla osób z zewnątrz stanowią coś wyjątkowego i specyficznego. 

 

2. Zobowiązuję się do: 

- dystrybucji wytwarzanych przeze mnie produktów lokalnych  

na Targach Kauhajoki Food 2020 wg następującej specyfikacji: 
(Koszty związane z transportem zgłoszonych produktów na targi ponosi Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”. 

Szczegóły dotyczące terminu i miejsca odbioru produktów zostaną ustalone bezpośrednio z pracownikiem 

Stowarzyszenia. Warunkiem udziału w projekcie jest zgłoszenie oraz udostępnienie na targach przynajmniej  

1 produktu lokalnego.)  
 

L.p. Nazwa produktu lokalnego 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Informacje dodatkowe 
/sposób pakowania produktu, wytyczne dot. 

przechowywania, transportu, termin ważności/ 

Sposób dystrybucji 
produktu na targach 

/zaznacz wstawiając X w 
jedno z poniższych pól/ 

nieodpłatny odpłatny 

1 

 
 
 

   
  

Informacje o produkcie lokalnym: 
/sposób wytwarzania, pochodzenie surowców używanych do wytwarzania produktu, sposób dystrybucji, rynek odbiorców, ciekawostki związane  
z produktem, itp…/ 

-  
-  
- 
-  
- 
… 

2 

 
 
 

  
 

  

Informacje o produkcie lokalnym: 
/sposób wytwarzania, pochodzenie surowców używanych do wytwarzania produktu, sposób dystrybucji, rynek odbiorców, ciekawostki związane  
z produktem, itp…/ 

-  
-  
-  
- 
- 
… 
 



 

 

 

3 

 
 
 

   
  

Informacje o produkcie lokalnym: 
/sposób wytwarzania, pochodzenie surowców używanych do wytwarzania produktu, sposób dystrybucji, rynek odbiorców, ciekawostki związane  
z produktem, itp…/ 

-  
-  
-  
- 
-  
… 

 

- posiadania wszystkich dokumentów, zezwoleń, opinii itp. oraz dopełnienia wszystkich 
formalności, które w myśl aktualnych przepisów prawa są niezbędne do legalnej produkcji 
zgłoszonych powyższej produktów lokalnych oraz ich transportu i dystrybucji (odpłatnej i/lub 
nieodpłatnej) podczas Targów Kauhajoki Food 2020, które odbędą się w dniach 4-6.09.2020r. 
w miejscowości Kauhajoki w Finlandii, 
- dostarczenia informacji o zgłoszonych produktach i prowadzonej działalności (wraz  
ze zdjęciami) w celu ich wykorzystania w kampanii promocyjnej projektu (druk ulotki 
reklamowej w j. polskim i fińskim, publikacja artkułu/ów w wydawnictwach targowych, 
promocja w internecie itp.) 
 
3.  Oddelegowuję do udziału w Targach Kauhajoki Food 2020, które odbędą się w dniach 4-
6.09.2020 r. w miejscowości Kauhajoki w Finlandii następującego pracownika / 
przedstawiciela firmy*: 
…………………………………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko/ 

…………………………………………………………………………………….. 
/nr telefonu, adres e-mail/ 
 
Koszty związane z wyjazdem przedstawiciela firmy (zakup biletów, wyżywienie, nocleg) ponosi Stowarzyszenie 
„Bursztynowy Pasaż”. 

 
4. Obowiązek informacyjny 
W związku z faktem, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie,  
ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino, jako Administrator danych osobowych zebranych w celu 
realizacji projektu współpracy informuje, iż: 
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania dalszej współpracy, 



 

 

 

- posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
-  dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie innym podmiotom do tego 
upoważnionym na  podstawie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz 
realizacją zawartych przez Stowarzyszenie umów związanych z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
- posiadane przez nas dane podlegają profilowaniu w celu przeprowadzania analiz, chęci 
przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa potrzeb oferty oraz 
konieczności wypełniania przez Stowarzyszenia zobowiązań prawnych związanych z 
funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 
- przetwarzane kategorie Państwa danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio 
od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które 
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą 
bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, 
które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.  Dane te będą przetwarzane przez 
cały czas naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie 
działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych 
z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 
- w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: 
biuro@bursztynowypasaz.pl. 
- macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, iż przetwarzanie przez 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” danych osobowych dotyczących Państwa, narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
*Ilość osób, które będą brały udział w targach jest ograniczona. W przypadku, gdy do wyjazdu zostanie zgłoszonych za dużo 
osób, decyduje data wpływu „Deklaracji przystąpienia do projektu”.  
Warunkiem koniecznym do udziału firmy w projekcie jest zgłoszenie oraz udostępnienie na targach przynajmniej 1 produktu 
lokalnego, natomiast zgłoszenie do wyjazdu na targi pracownika lub przedstawiciela firmy nie jest obowiązkowe. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
/pieczątka firmy, miejscowość, data, podpis osoby upoważnionej/ 

mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl

