
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA/SPOTKANIA 

INFORMACYJNEGO 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” 

ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny 

NIP 9680934998 

tel. 62 7698222 

Adres email: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl  

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali  w związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii 

Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” na podstawie zawartej umowy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr umowy 00025-6937-UM1500025/16 z 

dnia 28.06.2016 r. z późn. zm. w związku z wdrażanym projektem „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i animacji” w zakresie  promocji, monitoringu i ewaluacji na podstawie obowiązku 

wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust. 1 lic c RODO). 

W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika 

(art.6 ust 1 lit a RODO). 

3. KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE PRZETWARZAMY I 

WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” będzie przetwarzała 

następujące kategorie Pana/i danych osobowych: 

Imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nr NIP, miejsce zamieszkania, adres email, inne 

niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

mailto:biuro@dlugoszkrolewski.org.pl


wynikające z obowiązku monitoringu uczestników projektu „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i animacji”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z udziałem w spotkaniu/szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników 

projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

wykorzystywane do profilowania.  

4. ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH 

Pana/i dane osobowe Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” będzie 

udostępniał następującym podmiotom zewnętrznym: 

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, będący organem nadzorującym 

działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały 

wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w 

tym w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 

2016 – 2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, w 

ramach wdrażanego projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, 

- Organ Decyzyjny – Rada Stowarzyszenia „Długosz Królewski” w zakresie niezbędnym do 

oceny i wyboru operacji/projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD. 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWYCH 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” nie przekazuje Pana/i danych 

osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.  

6. ADRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w 

ramach w/w zawartych umów tj. w przypadku umowy zawartej na wdrażanie LSR do czasu 

31.12.2023 r. a w przypadku umowy zawartej na wdrażanie projektu „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” do 31.12.2014 r. Okres ten zostaje wydłużony na czas 

ewaluacji i monitoringu.  

 



7. PANA/I PRAWA 

Ma Pan/i prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej 

wycofaniem. 

b) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia 

RODO.  

 

Potwierdzam otrzymanie tej informacji, akceptuję jej postanowienia, w tym w odniesieniu do 

kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe. 

 

___________________________________ 

(data i podpis uczestnika szkolenia/spotkania) 


