
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
WYSTĘPUJĄCEJ  W  PODDZIAŁANIU  19.4  WSPARCIE  NA  RZECZ  KOSZTÓW  BIEŻĄCYCH  I
AKTYWIZACJI OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-
2020 JAKO UCZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW / WYDARZENIA

Nazwa zadania:

Data i miejsce realizacji:

Numer umowy: 

KLAUZULE INFORMACYJNE:

I. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem  moich  danych  osobowych  jest  lokalna  grupa  działania  Stowarzyszenie  „Razem  na
wyżyny” z siedzibą w Mykanowie, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów;

2. z  administratorem  danych  osobowych  mogę  kontaktować  się  poprzez  adres  e-mail:
biuro@razemnawyzyny.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”,
ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów;

3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c)
rozporządzenia  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
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art.  6 ust.  1  lit.  a)
rozporządzenia  2016/679,  tj.  na  podstawie  odrębnej  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych,  która
obejmuje  zakres  danych  szerszy,  niż  to  wynika  z  powszechnie  obowiązującego  prawa  (dane
nieobowiązkowe);

4. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora
danych  w  celu  realizacji  zadań  wynikających  z  art.  34  ust.  3  lit.  a),  g)  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  nr 1303/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,
Funduszu  Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz
Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) oraz § 12 ust 1, pkt 1) rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.
1822);

II. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. zebrane dane  osobowe mogą być  udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  oraz  podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im
zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez
okres realizacji  zadań, o których mowa w pkt. I.4 oraz nie krócej  niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres
przechowywania  danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres  przedawnienia  roszczeń,  jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami
przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa
w pkt. I.4 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;

4. przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  moich  danych,  prawo  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
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5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a)  rozporządzenia  2016/679,  tj.  na  podstawie  odrębnej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,
przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem; 

6. w przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy rozporządzenia  2016/679,
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Liście obecności na
szkoleniu  /  warsztatach  /  wydarzeniu  w  ramach  realizowanego  Planu  komunikacji  na  lata  2016-2023
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i  aktywizacji” objętego Programem
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020,  wynika  z  obowiązku  zawartego  w  przepisach
powszechnie  obowiązujących,  dla  potrzeb  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  operacji  w  ramach
poddziałania 19.4, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w
organizowanym szkoleniu / warsztatach / wydarzeniu.
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KLAUZULE ZGODY 
NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  OSOBY  FIZYCZNEJ  WYSTĘPUJĄCEJ  W
PODDZIAŁANIU  19.4 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I  AKTYWIZACJI OBJĘTYM
PROGRAMEM  ROZWOJU  OBSZARÓW  WIEJSKICH  NA LATA 2014-2020  JAKO  UCZESTNIKA
SZKOLENIA / WARSZTATÓW / WYDARZENIA:

Nazwa zadania:

Data i miejsce realizacji:

Numer umowy: 

TAK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych

-  lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie ul.
Cicha 72, 42-233 Mykanów;

moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe),  zawartych w  Liście
obecności na szkoleniu / warsztatach / wydarzeniu  w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, w kolumnie 2 Rodzaj uczestnika/Pełniona funkcja i kolumnie 4 Telefon, email,
w celu uczestnictwa w szkoleniu / warsztatach / wydarzeniu.

1.

NIE

TAK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:

- lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie ul.
Cicha 72, 42-233 Mykanów;

moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe),  zawartych w  Liście
obecności na szkoleniu / warsztatach / wydarzeniu  w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, w kolumnie 2 Rodzaj uczestnika/Pełniona funkcja i kolumnie 4 Telefon, email,
w celu w celu otrzymywania / kierowania do mnie za pośrednictwem SMS/MMS/maila na
podany  przeze  mnie  numer  telefonu/maila  treści  informacyjnych  lub  promocyjnych  o
działaniach realizowanych przez administratora danych.

2.

NIE

Zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych
osoby fizycznej jako uczestnika szkolenia / warsztatów / wydarzenia.

Jestem świadomy/a, że podanie danych w każdej ze zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu
wskazanego w ich treści.

Przyjmuję do wiadomości, że każdą z powyższych zgód mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez
przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratora danych z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

- -
dd mm rrrr czytelny podpis  uczestnika szkolenia / warsztatów /

wydarzenia
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