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Regulamin naboru na Zielone Interwencje 2021 w ramach projekty Bez 

 
1. Cel i zakres Zielonych interwencji 

 
Organizatorem naboru inicjatyw mieszkańców i mieszkanek na Zielone 
interwencje jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Miasto Bydgoszcz. 
Zielone interwencje prowadzona są jako jedno z działań projektu Bez 
realizuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Miastem 
Bydgoszcz.  
 
Celem realizacji Zielonych 
i mieszkanek Bydgoszczy do realizacji działań na rzecz zieleni w mieście. 
Działania realizowane w ramach Zielonych 
fizycznych, bezpośrednich ingerencji w przestrzeń miejską,
edukacyjnych poszerzających wiedzę mieszkańców na temat zieleni czy 
działań integracyjnych przybliżających mieszkańców do zieleni. 
 
Przykładowe działania, które mogą być realizowane jako Zielone 

- projekt wolontariatu 

- przyrodnicze spacery po bydgoskich parkach, 

- udział projektanta w projektowaniu ogrodów czy przedogródków przy 

blokach/kamienicach  (dla wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców 

spółdzielni mieszkaniowych), 

- warsztaty budowania i wieszania

innych terenach zieleni, 

- budowanie mini ogrodów deszczowych 
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Regulamin naboru na Zielone Interwencje 2021 w ramach projekty Bez 

Cel i zakres Zielonych interwencji  

Organizatorem naboru inicjatyw mieszkańców i mieszkanek na Zielone 
nterwencje jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Miasto Bydgoszcz. 

nterwencje prowadzona są jako jedno z działań projektu Bez 
realizuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Miastem 

onych interwencji jest zaangażowanie mieszkańców 
i mieszkanek Bydgoszczy do realizacji działań na rzecz zieleni w mieście. 
Działania realizowane w ramach Zielonych interwencji mogą mieć charakter 
fizycznych, bezpośrednich ingerencji w przestrzeń miejską, działań 
edukacyjnych poszerzających wiedzę mieszkańców na temat zieleni czy 
działań integracyjnych przybliżających mieszkańców do zieleni.  

Przykładowe działania, które mogą być realizowane jako Zielone interwencje to: 
projekt wolontariatu „zaopiekuj się donicą, drzewem”,  

przyrodnicze spacery po bydgoskich parkach,  

udział projektanta w projektowaniu ogrodów czy przedogródków przy 

blokach/kamienicach  (dla wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców 

spółdzielni mieszkaniowych),  

warsztaty budowania i wieszania budek lęgowych w parkach i na 

innych terenach zieleni,  

budowanie mini ogrodów deszczowych - warsztaty i doradztwo,

jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz i fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo. 
Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG. 

 

Regulamin naboru na Zielone Interwencje 2021 w ramach projekty Bez lipy!  

Organizatorem naboru inicjatyw mieszkańców i mieszkanek na Zielone 
nterwencje jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Miasto Bydgoszcz.  

nterwencje prowadzona są jako jedno z działań projektu Bez lipy!, który 
realizuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Miastem 

nterwencji jest zaangażowanie mieszkańców  
i mieszkanek Bydgoszczy do realizacji działań na rzecz zieleni w mieście.  

nterwencji mogą mieć charakter 

edukacyjnych poszerzających wiedzę mieszkańców na temat zieleni czy 

nterwencje to:  

udział projektanta w projektowaniu ogrodów czy przedogródków przy 

blokach/kamienicach  (dla wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców 

budek lęgowych w parkach i na 

warsztaty i doradztwo, 
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- profesjonalne doradztwo dla mieszkańców, jak sadzić i pielęgnować 

zieleń w swoim otoczeniu, 

- tworzenie zielonych przystanków, 

- przyuliczne nasadzenia kwiatów (rośliny cebulowe),

- sadzenie niskich krzewów w pasach drogowych (np. zapobiegających 

nieprawidłowemu parkowaniu), 

- tworzenie ogrodów społecznych wraz z pomysłem na wypracowanie 

społecznej opieki nad ogrodem,

- działania edukacyjne dotycząc

- “adopcja” opuszczonych donic i obsadzanie ich bylinami, 

- spotkania, warsztaty z ekspertami w różnych tematach związanych 

z zielenią w mieście,

- warsztaty projektowania zielonych skwerów czy parków kieszonkowych. 

  
2. Terminy naboru i realizacji Zielonych interwencji 

 
Nabór wniosków na realizację Zielonych interwencji trwa od 18 września do 
2 października 2021 r.  
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 8 października 2021 r.  na stronie 
internetowej organizatorów Zi
www.pzr.org.pl.  
Realizacja Zielonych interwencji możliwa będzie od dnia ogłoszenia wyników 
naboru do 30 listopada 2021 r. 
 

3. Sposób składania wniosków na realizację Zielonych interwencji 

 
Wnioski składane będą jedynie w formie on
google dostępnym na stronie internetowej 
www.pzr.org.pl do dnia 2 października 2021 r. do godz. 18.00.  
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 
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profesjonalne doradztwo dla mieszkańców, jak sadzić i pielęgnować 

zieleń w swoim otoczeniu,  

tworzenie zielonych przystanków,  

nasadzenia kwiatów (rośliny cebulowe), 

sadzenie niskich krzewów w pasach drogowych (np. zapobiegających 

nieprawidłowemu parkowaniu),  

tworzenie ogrodów społecznych wraz z pomysłem na wypracowanie 

społecznej opieki nad ogrodem, 

działania edukacyjne dotyczące zieleni dla deweloperów, 

“adopcja” opuszczonych donic i obsadzanie ich bylinami,  

spotkania, warsztaty z ekspertami w różnych tematach związanych 

z zielenią w mieście, 

warsztaty projektowania zielonych skwerów czy parków kieszonkowych. 

Terminy naboru i realizacji Zielonych interwencji  

Nabór wniosków na realizację Zielonych interwencji trwa od 18 września do 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 8 października 2021 r.  na stronie 
internetowej organizatorów Zielonych interwencji www.czystabydgoszcz.pl

nterwencji możliwa będzie od dnia ogłoszenia wyników 
naboru do 30 listopada 2021 r.  

sób składania wniosków na realizację Zielonych interwencji 

Wnioski składane będą jedynie w formie on-line przez internetowy formularz 
google dostępnym na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl

do dnia 2 października 2021 r. do godz. 18.00.   
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.  
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profesjonalne doradztwo dla mieszkańców, jak sadzić i pielęgnować 

sadzenie niskich krzewów w pasach drogowych (np. zapobiegających 

tworzenie ogrodów społecznych wraz z pomysłem na wypracowanie 

spotkania, warsztaty z ekspertami w różnych tematach związanych  

warsztaty projektowania zielonych skwerów czy parków kieszonkowych.  

Nabór wniosków na realizację Zielonych interwencji trwa od 18 września do  

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 8 października 2021 r.  na stronie 
www.czystabydgoszcz.pl oraz 

nterwencji możliwa będzie od dnia ogłoszenia wyników 

sób składania wniosków na realizację Zielonych interwencji  

line przez internetowy formularz 
www.czystabydgoszcz.pl oraz 
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4. Budżet realizacji Zielonych interwencji

 
Całkowity budżet realizacji Zielonych interwencji 2021 wynosi 10 00
W ramach naboru maksymalna kwota dofinansowania jednej interwencji może 
wynieść nie więcej niż 2 500 zł.
W ramach naboru dofinansowane zostaną minimum 4 interwencje (złożone 
wnioski).  
 
Koszty na realizację Zielonych interwencji mogą być przeznaczon
wszystkim na:  

a) wynagrodzenia osób niezbędnych do realizacji działań (osób 

prowadzących warsztaty, prowadzących, animatorów, panelistów, 

trenerów, instruktorów itp.), 

b) zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań, 

c) koszty podróży/transportu, 

d) koszty promocji, 

e) inne koszty wykazane jako niezbędne do realizacji działań. 

 
5. Wybór Zielonych 

 
Wyboru zgłoszonych Zielonych 
w składzie:  
Wydział Gospodarki Komunalnej UMB 
Wydział Zintegrowanego Rozwoju UMB 
Biuro Komunikacji Społecznej UMB 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 
Fundacja Immo - 1 osoba, 
Rada Osiedla (wchodząca w skład Zespołu ds
 
Komisja dokona wyboru zgłoszonych wniosków na realizację Zielonych 
Interwencji w oparciu o stopień realizacji warunków dotyczących realizacji 
Zielonych Interwencji opisanych w punkcie 7 Regulaminu. 
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Budżet realizacji Zielonych interwencji 

Całkowity budżet realizacji Zielonych interwencji 2021 wynosi 10 000 zł. 
W ramach naboru maksymalna kwota dofinansowania jednej interwencji może 
wynieść nie więcej niż 2 500 zł. 
W ramach naboru dofinansowane zostaną minimum 4 interwencje (złożone 

Koszty na realizację Zielonych interwencji mogą być przeznaczone przede 

wynagrodzenia osób niezbędnych do realizacji działań (osób 

prowadzących warsztaty, prowadzących, animatorów, panelistów, 

trenerów, instruktorów itp.),  

zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań,  

koszty podróży/transportu, wynajmów, 

koszty promocji,  

inne koszty wykazane jako niezbędne do realizacji działań.  

Wybór Zielonych interwencji do realizacji  

Wyboru zgłoszonych Zielonych interwencji do realizacji dokona Komisja 

Wydział Gospodarki Komunalnej UMB - 2 osoby,  
Wydział Zintegrowanego Rozwoju UMB - 1 osoba,  
Biuro Komunikacji Społecznej UMB - 1 osoba,  
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - 1 osoba,  
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju - 2 osoby, 

1 osoba,  
Rada Osiedla (wchodząca w skład Zespołu ds. Zieleni w Bydgoszczy)  

Komisja dokona wyboru zgłoszonych wniosków na realizację Zielonych 
Interwencji w oparciu o stopień realizacji warunków dotyczących realizacji 
Zielonych Interwencji opisanych w punkcie 7 Regulaminu.  
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0 zł.  
W ramach naboru maksymalna kwota dofinansowania jednej interwencji może 

W ramach naboru dofinansowane zostaną minimum 4 interwencje (złożone 

e przede 

wynagrodzenia osób niezbędnych do realizacji działań (osób 

prowadzących warsztaty, prowadzących, animatorów, panelistów, 

 

nterwencji do realizacji dokona Komisja  

. Zieleni w Bydgoszczy)  - 1 osoba.  

Komisja dokona wyboru zgłoszonych wniosków na realizację Zielonych 
Interwencji w oparciu o stopień realizacji warunków dotyczących realizacji 
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6. Warunki formalne d

 
Zgodność z celami i zakresem merytorycznym Zielonych 
Złożenie wniosku w sposób elektroniczny w określonym terminie. 
 

7. Warunki dotyczące realizacji Zielonych Interwencji

 
a. Celem realizacji Zielonych 

i mieszkanek Bydgoszczy do realizacji działań na rzecz zieleni w mieście. 

Wnioski, które nie realizują tego podstawowego kryterium będą 

odrzucane jako niezgodne z celami Zielonych Interwencji. 

b. Wnioski na realizacj

indywidualni mieszkańcy i mieszkanki Miasta Bydgoszcz oraz grupy 

nieformalne (składające się z min. 3 osób pełnoletnich lub 

niepełnoletnich z pełnoletnim opiekunem) ze wskazaniem osoby 

reprezentującej grupę. 

c. Zielone interwencje mogą być realizowane w partnerstwie z 

organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, szkołami, przedszkolami, 

instytucjami kultury oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. Za partnerstwo 

uznaje się realną współpracę, gdzie partner również real

opisane we wniosku.  

d. W przypadku wniosków realizowanych w partnerstwie oceniana będzie 

adekwatność doboru partnera oraz zakres planowanej współpracy. 

e. Realizowane Zielone 

i otwarty dla mieszkańców

działań jak i po ich zakończeniu (muszą być ogólnodostępne, 

zapewniać swobodny dostęp, nie mogą być realizowane na terenie 

całkowicie zamkniętym, np. grodzone osiedla). Oznacza to, że nawet 

jeżeli w ramach interwen

jakieś podwórko przy udziale mieszkańców, to każdy mieszkaniec 
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Warunki formalne dopuszczenia wniosku do oceny  

Zgodność z celami i zakresem merytorycznym Zielonych interwencji. 
Złożenie wniosku w sposób elektroniczny w określonym terminie.  

Warunki dotyczące realizacji Zielonych Interwencji 

Celem realizacji Zielonych interwencji jest zaangażowanie mieszkańców 

i mieszkanek Bydgoszczy do realizacji działań na rzecz zieleni w mieście. 

Wnioski, które nie realizują tego podstawowego kryterium będą 

odrzucane jako niezgodne z celami Zielonych Interwencji.  

Wnioski na realizację Zielonych interwencji mogą składać pełnoletni 

indywidualni mieszkańcy i mieszkanki Miasta Bydgoszcz oraz grupy 

nieformalne (składające się z min. 3 osób pełnoletnich lub 

niepełnoletnich z pełnoletnim opiekunem) ze wskazaniem osoby 

reprezentującej grupę.  

nterwencje mogą być realizowane w partnerstwie z 

organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, szkołami, przedszkolami, 

instytucjami kultury oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. Za partnerstwo 

uznaje się realną współpracę, gdzie partner również realizuje działania 

opisane we wniosku.   

W przypadku wniosków realizowanych w partnerstwie oceniana będzie 

adekwatność doboru partnera oraz zakres planowanej współpracy. 

Realizowane Zielone interwencje muszą mieć charakter dostępny 

i otwarty dla mieszkańców Bydgoszczy, zarówno na etapie realizacji 

działań jak i po ich zakończeniu (muszą być ogólnodostępne, 

zapewniać swobodny dostęp, nie mogą być realizowane na terenie 

całkowicie zamkniętym, np. grodzone osiedla). Oznacza to, że nawet 

jeżeli w ramach interwencji zostanie na przykład zagospodarowane 

jakieś podwórko przy udziale mieszkańców, to każdy mieszkaniec 

jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz i fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo. 
finansowanego z Funduszy EOG. 

 

nterwencji.  

nterwencji jest zaangażowanie mieszkańców 

i mieszkanek Bydgoszczy do realizacji działań na rzecz zieleni w mieście. 

Wnioski, które nie realizują tego podstawowego kryterium będą 

nterwencji mogą składać pełnoletni 

indywidualni mieszkańcy i mieszkanki Miasta Bydgoszcz oraz grupy 

niepełnoletnich z pełnoletnim opiekunem) ze wskazaniem osoby 

nterwencje mogą być realizowane w partnerstwie z 

organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, szkołami, przedszkolami, 

instytucjami kultury oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. Za partnerstwo 

izuje działania 

W przypadku wniosków realizowanych w partnerstwie oceniana będzie 

adekwatność doboru partnera oraz zakres planowanej współpracy.  

nterwencje muszą mieć charakter dostępny  

Bydgoszczy, zarówno na etapie realizacji 

działań jak i po ich zakończeniu (muszą być ogólnodostępne, 

zapewniać swobodny dostęp, nie mogą być realizowane na terenie 

całkowicie zamkniętym, np. grodzone osiedla). Oznacza to, że nawet 

cji zostanie na przykład zagospodarowane 

jakieś podwórko przy udziale mieszkańców, to każdy mieszkaniec 
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Bydgoszczy powinien mieć możliwość w łatwy sposób zobaczenia jak 

podwórko wygląda po zakończeniu interwencji. 

f. Interwencje polegające na fizycznej inger

wymagają dołączenia do wniosku zgody właściciela terenu na 

realizację inicjatywy, poza sytuacją, w której inicjatywa ma mieć miejsce 

na terenie zarządzanym przez Miasto Bydgoszcz lub Skarbu Państwa we 

władaniu Miasta Bydgoszczy.

g. Interwencje powinny mieć potencjał powtarzalności, być możliwe do 

replikacji w innym miejscu lub rozszerzenia zakresu prowadzonego 

działania, jego kontynuacji. 

h. Wnioski powinny być spójne, dobrze zaplanowane i skosztorysowane 

oraz odpowiadać na realne potr

Bydgoszcz i mieszkańców. 

i. Interwencje powinny być oryginalne, mieć potencjał rozwojowy oraz 

zapewniać trwałość rezultatów. 

j. Wnioskodawcy w ramach realizacji Zielonej 

podjąć jedno działanie upows

przez nich interwencję na zewnątrz, dla ogółu mieszkańców . 

k. Realizowane interwencje powinny być przeprowadzane zgodnie z 

zachowaniem wszystkich zasad ostrożności związanych z obostrzeniami 

z COVID-19. Wnioskodawca zobowią

śledzenia i stosowania się do tych zasad. 

 

8. Ochrona danych osobowych

 

a. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu 

przeprowadzenia naboru wniosków na realizację Zielonych interwencji 

2021 i realizacji ewentualnej umowy na

Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87

2019 30 61, KRS 0000276152.
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Bydgoszczy powinien mieć możliwość w łatwy sposób zobaczenia jak 

podwórko wygląda po zakończeniu interwencji.  

Interwencje polegające na fizycznej ingerencji w przestrzeń miejską 

wymagają dołączenia do wniosku zgody właściciela terenu na 

realizację inicjatywy, poza sytuacją, w której inicjatywa ma mieć miejsce 

na terenie zarządzanym przez Miasto Bydgoszcz lub Skarbu Państwa we 

władaniu Miasta Bydgoszczy. 

Interwencje powinny mieć potencjał powtarzalności, być możliwe do 

replikacji w innym miejscu lub rozszerzenia zakresu prowadzonego 

działania, jego kontynuacji.  

Wnioski powinny być spójne, dobrze zaplanowane i skosztorysowane 

oraz odpowiadać na realne potrzeby społeczno-środowiskowe Miasta 

Bydgoszcz i mieszkańców.  

Interwencje powinny być oryginalne, mieć potencjał rozwojowy oraz 

zapewniać trwałość rezultatów.  

Wnioskodawcy w ramach realizacji Zielonej interwencji zobowiązani są 

podjąć jedno działanie upowszechniające/promujące realizowaną 

przez nich interwencję na zewnątrz, dla ogółu mieszkańców . 

Realizowane interwencje powinny być przeprowadzane zgodnie z 

zachowaniem wszystkich zasad ostrożności związanych z obostrzeniami 

19. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich aktualnego 

śledzenia i stosowania się do tych zasad.  

Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu 

przeprowadzenia naboru wniosków na realizację Zielonych interwencji 

2021 i realizacji ewentualnej umowy na ich realizację jest Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń, NIP 956 

2019 30 61, KRS 0000276152. 

jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz i fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo. 
finansowanego z Funduszy EOG. 

 

Bydgoszczy powinien mieć możliwość w łatwy sposób zobaczenia jak 

encji w przestrzeń miejską 

wymagają dołączenia do wniosku zgody właściciela terenu na 

realizację inicjatywy, poza sytuacją, w której inicjatywa ma mieć miejsce 

na terenie zarządzanym przez Miasto Bydgoszcz lub Skarbu Państwa we 

Interwencje powinny mieć potencjał powtarzalności, być możliwe do 

replikacji w innym miejscu lub rozszerzenia zakresu prowadzonego 

Wnioski powinny być spójne, dobrze zaplanowane i skosztorysowane 

środowiskowe Miasta 

Interwencje powinny być oryginalne, mieć potencjał rozwojowy oraz 

nterwencji zobowiązani są 

zechniające/promujące realizowaną 

przez nich interwencję na zewnątrz, dla ogółu mieszkańców .  

Realizowane interwencje powinny być przeprowadzane zgodnie z 

zachowaniem wszystkich zasad ostrożności związanych z obostrzeniami 

zany jest do ich aktualnego 

przeprowadzenia naboru wniosków na realizację Zielonych interwencji 

ich realizację jest Pracownia 

100 Toruń, NIP 956 



Projekt „Bez lipy!” jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz i fundację Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji programu ,,Aktywni Obywatele 

b. Dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w naborze 

wniosków, ich oceny oraz ewentualnego podpisania, realizacji umow

dotacyjnej, monitoringu, kontroli i rozliczenia przedsięwzięcia.

c. Dane osobowe nie będą poddawane przetwarzaniu 

zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu.

d. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości złoże

mikrodotacji. 

e. Każda osoba składająca wniosek ma prawo do otrzymania kopii swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu, przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi 

do organu nadzo

f. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87

pomocą poczty e

g. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia złożenia 

wniosku. Okres ten może ulec zmianie w przypadku aneksowania 

umowy Operatora z Instytucją Zarządzającą.

 
Wszelkich informacji dotyczących naboru Zielonych 
 
Dominika Urzędowska  
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
+48 605 290 879  
d.urzedowska@pzr.org.pl · 
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Dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w naborze 

wniosków, ich oceny oraz ewentualnego podpisania, realizacji umow

dotacyjnej, monitoringu, kontroli i rozliczenia przedsięwzięcia.

Dane osobowe nie będą poddawane przetwarzaniu 

zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i uzyskania 

Każda osoba składająca wniosek ma prawo do otrzymania kopii swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu, przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń oraz za 

pomocą poczty e-mail: fundacja@pzr.org.pl.  

Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia złożenia 

ku. Okres ten może ulec zmianie w przypadku aneksowania 

umowy Operatora z Instytucją Zarządzającą. 

Wszelkich informacji dotyczących naboru Zielonych interwencji udziela
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Dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem w naborze 

wniosków, ich oceny oraz ewentualnego podpisania, realizacji umowy 

dotacyjnej, monitoringu, kontroli i rozliczenia przedsięwzięcia. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

nia wniosku i uzyskania 

Każda osoba składająca wniosek ma prawo do otrzymania kopii swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu, przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi 

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: Pracownia 

100 Toruń oraz za 

Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia złożenia 

ku. Okres ten może ulec zmianie w przypadku aneksowania 

nterwencji udziela:  


