
  

 
 

Materiał opracowany przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

INFORMACJA O NABORZE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE/WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU 

„PROMOCJA OBSZARU LGD KRAINA DINOZAURÓW” 

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Ozimek na spotkania informacyjne/warsztaty w ramach 

projektu „Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów” poświęcone tematowi oszczędności zasobów i 

wykorzystania surowców wtórnych oraz nauką prawidłowej segregacji i wykorzystaniem surowców 

wtórnych, które odbędą się w dniach 18 (2 spotkania), 22 marca (1 spotkanie) oraz 23 marca (1 

spotkanie) 2022 r. 

Podczas każdego spotkania informacyjnego/warsztatu pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku 

przedstawi obszar działalności LGD Kraina Dinozaurów. 

Planowane lokalizacje: Dom Kultury w Ozimku oraz Szkoła Podstawowa nr 2. Szczegóły dotyczące 

godziny i lokalizacji spotkań informacyjnych/warsztatów zostaną opublikowane w późniejszym 

terminie.   

Chętnych prosimy o wysłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko i numer telefonu lub 

dokonywania rezerwacji miejsc dla grup pod adresem e-mail: e.jendryassek@ugim.ozimek.pl lub pod 

numerem telefonu 774622850 

Na zgłoszenia czekamy do 16.03.2022 r. do godziny 15:30 

W przypadku wolnych miejsc zapewniamy możliwość uczestnictwa. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedzibą w Ozimku przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B, zwany dalej „Administratorem”. 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email:iod@ugim.ozimek.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/, 
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/, 
c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/. 
Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej pod 
adresem: https://ozimek.pl/121-menu-tematyczne/21101-ochrona-danych-osobowych.html 
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