
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH /KLAUZULE ZGODY NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zwanym dalej RODO: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 
„FAKTOR”, z siedzibą w Trzcińsku, 58-520 Janowice Wielkie, Trzcińsko 67 osobą odpowiedzialną za 
przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznym „FAKTOR” jest Pani 
Dorota Goetz, z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
sekretariat@faktor.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny jw.; administrator danych 
wyznaczył inspektora ochrony danych;  

b) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9/lokal 2, 58-530 Kowary, telefon 75 6442165, e- mail: 
sekretariat@duchgor.org, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w LGD 
Partnerstwo Ducha Gór jest Pani Dorota Goetz, z administratorem danych osobowych można 
kontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@duchgor.org lub pisemnie na adres korespondencyjny 
jw.; administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych;  

c) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; z 
administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 
inspektor@umwd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny jw.; administrator danych wyznaczył 
inspektora ochrony danych;  

d) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; z administratorem 
danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 
02-822 Warszawa; administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na 
adres korespondencyjny administratora danych;  

e) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowanych , stosownie do art. 22 RODO.  

f) 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, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań prawnych administratora;  

g) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań 
wynikających z zawartej umowy nr 38/00880/1/9/2019/G dla operacji realizowanych w ramach 
projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór „Włączenie społeczne poprzez realizacje 
Festiwalu Ducha Gór” dla operacji pn. „Opowiem Wam Piernikiem” - tradycje piernikarskie Krainy 
Ducha Gór w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020;  

h) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 
g) oraz nie krócej niż 5 lat od daty wypłaty refundacji z tytułu realizacji operacji. 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; 2. Posiada Pan/Pani: a) na 
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie 
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. Ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 3. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych 
osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


