Załącznik do deklaracji członkowskiej
LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i
Wysoczyzny Elbląskiej”
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CZŁONKOSTWO W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „PARTNERSTWO
PÓŁNOCNEJ WARMII I WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ”
KLAUZULE INFORMACYJNE:
I.
1.
2.
3.

4.

Przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej
Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku;
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
iod.lgdpartnerstwo@o2.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Pocztowa 9, 14-530 Frombork;
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.lgdpartnrstwo@o2.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
administratora danych, wskazany w pkt. I.2;
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia 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);

5.

zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora
danych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
z 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, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności.

II.
1.

Przyjmuję do wiadomości, że:
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;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez
okres realizacji zadań stowarzyszenia.
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w deklaracji
członkowskiej, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb
niezbędnych do prawidłowej realizacji działań stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo
Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”

2.
3.
4.
5.
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