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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA 

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UDZIAŁ W WIZYCIE STUDYJNEJ W OGRODACH 
PERMAKULTURY W PODLODÓWKU 

 

Tytuł projektu: 
„Klimat się zmienia – zmieniamy sposób myślenia! Ekoedukacja w Poleskiej Dolinie 
Bugu” 

Nazwa zadania: WIZYTA STUDYJNA W OGRODACH PERMAKULTURY W PODLODÓWKU 

Organizator zadania: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Data i miejsce realizacji: 09.07.2021 r., Podlodówek 20, 21-140 Michów, woj. lubelskie 

  
 
KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina 
Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa. 

2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 
poleskadolinabugu@poczta.fm lub pisemnie na adres korespondencyjny Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa. 
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy 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 dotyczące utrwalania i upubliczniania wizerunku).  

4. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu udziału osoby w wizycie studyjnej w ogrodach permakultury w Podlodówku (dane 
obowiązkowe) oraz w celu promocji projektu oraz PROW na lata 2014-2020 (dane nieobowiązkowe 
dotyczące utrwalania techniką cyfrową i upubliczniania wizerunku). 

5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania 
danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom 
uprawnionym do kontroli administratora danych na podstawie odrębnych przepisów, tj. w szczególności 
Samorządowi Województwa Lubelskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4 oraz nie 
krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do odwołania zgody (dotyczy wyłącznie danych zebranych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679). 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.  

7. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w rozporządzeniu 
2016/679. 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy danych 
nieobowiązkowych dotyczących utrwalania techniką cyfrową i upubliczniania wizerunku), z zastrzeżeniem, 
że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych nieobowiązkowych w postaci utrwalania techniką cyfrową oraz 
upubliczniania wizerunku nie wpływa na zakwalifikowanie kandydata do udziału w wizycie studyjnej ani na 
zakres udziału w wizycie. 

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

11. Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

12. Dane osobowe nie są przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 
 
 


