
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw 
tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309  |  e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl   |  www.lgdkrasnystaw.pl 

NIP 5641759856 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Ankieta 

 rozpoznania potrzeb potencjalnych użytkowników  

Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Boniewie - Gmina Fajsławice 

Partner przedsięwzięcia: Gmina Fajsławice 21-060 Fajsławice; 107, 21-060, tel. 81 585 30 02 

 

 

Producent/przedsiębiorca/rolnik/osoba: ………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………e:mail: ………………………………………………………….. 

JAKIE PRODUKTY? 

Zaznaczyć 

X 

PRODUKTY UWAGI – informacje o 

producencie, szacunkowy 
wolumen/ilość/ 

 PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE  

 • dżemy, galaretki itp.   

 • sosy, ketchup itp.  

 • soki owocowe, warzywne lub mieszane, wyciskane  
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 • ocet  

 • owoce suszone  

 • kwaszonki  

 • warzywa suszone  

 • inne  

 ZIOŁA  

 • syropy  

 • przyprawy ziołowe  

 • herbatki ziołowe  

 • oleje  

 • inne  

 WYROBY PIEKARNICZE  
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 • chleby , kołacze  

 • ciasta  

 • torty  

 • inne  

 WYROBY MĄCZNE  

 MROŻONKI  

 INNE  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Ja, wyżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie: imię i nazwisko, 
adres/miejscowość, telefon/e-mail 
 [zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym zgoda jest zamieszczona] 
Przez Stowarzyszenie LGD Krasnystaw Plus ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw 
[nazwa administratora danych i jego adres] 
W celu: dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia ,,Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy 
biuro@lgdkrasnystaw.pl  spod adresu, którego zgoda dotyczy. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.      
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się na stronie internetowej 

www.lgdkrasnystaw.pl pod linkiem http://lgdkrasnystaw.pl/klauzula-informacyjna.                            
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