
 

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

Karta zgłoszenia 

udziału w szkoleniu dla Wnioskodawców  

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  

lokalnego kierowanego przez społeczność”  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Organizator: LGD „KORONA SĄDECKA”  

Termin: 30.01.2020 r. (czwartek), godz. 8.00-16.00 

Miejsce: Urząd Miejski w Grybowie – Sala posiedzeń 

 

I. DANE UCZESTNIKA: 
 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres do korespondencji:  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.……………….…………………. e-mail …………….………………………………………………………….. 

 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 
DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej 
„RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych 
osobowych: 
 

1. Administrator 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” 
ul. Papieska 2/21, 33-395 Chełmiec 
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2. Cele i podstawy oraz zakres przetwarzania danych osobowych 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 

 dokumentowania i publikowania dokumentacji z działań aktywizacyjnych  
z udziałem Administratora; 

 określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

  
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: 
 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. dokumentowania  
i publikowania dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem Administratora; 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody, przetwarzanie odbywa się w celach 
wskazanych w treści zgody.  

 
Przetwarzanie obejmuje wizerunek utrwalony podczas prowadzonych działań aktywizacyjnych a 
także – w razie podania takich danych przez Uczestnika – także imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu. 
 

3. Prawnie uzasadnione interesy Administratora 
 
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora jest dokumentowanie  
i publikowanie dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem Administratora.  
 

4. Odbiorcy danych 
 
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz 
Administratora. 
 
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku  
z możliwością umieszczenia dokumentacji na portalu Facebook. Właściciel portalu Facebook 
podlega certyfikacji programu Privacy Shield. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 
ust. 1 RODO. 
 
Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów, w tym instytucjom finansującym działalność Administratora. 
 
 

5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane będą przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia 
udzielonej zgody. 
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6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 
 
Mają Państwo prawo do: 
 

 dostępu do treści swoich danych; 
 żądania sprostowania swoich danych; 
 żądania usunięcia swoich danych; 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
 cofnięcia udzielonej zgody; 
 wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych. 

 
Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany  
w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
 

7. Inspektor Ochrony Danych 
 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Moniki Turek 
 (e-mail kontaktowy: mpaciorek@lgdkoronasadecka.pl). 
 
8. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa  
w działaniach aktywizacyjnych z udziałem Administratora. 

 

 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
 

Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu. 
 
10.Prawo wniesienia skargi 

 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
 

 

               
                                    ………………………………………………. 
                 (data i czytelny podpis uczestnika) 

mailto:mpaciorek@lgdkoronasadecka.pl

