Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy
obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich
danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.
1. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”.
Nasza siedziba mieści się w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc
pod nr tel.: 81 827 72 31 lub pisząc na adres: lgd.opolelubelskie@gmail.com
2. Cel przetwarzania i kategoria odbiorców.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w celu przeprowadzenia
konsultacji LSR na lata 2016-2022 oraz kryteriów wyboru operacji.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych w ramach powyższego celu możemy przekazywać Twoje dane
osobowe również do podmiotów, które z nami współpracują – np. naszemu prawnikowi lub księgowej,
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Starannie weryfikujemy, czy posiadają
oni stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne.
3. Podstawa przetwarzania i skutki niepodania danych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nam podałeś, jest art. 6 ust. Lit. a) RODO
Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć, przesyłając swoje pisemne oświadczenie na jeden z adresów
podanych wyżej. Cofniecie przez Ciebie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przez nas Twoich danych do tego momentu.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest wymogiem ustawowym, lub
umownym lub warunkiem zawarcia umowy – jesteś prawnie zobowiązany do ich podania. Jednak niepodanie
przez Ciebie określonych danych może być powodem nieprzyjęcia Twojego zgłoszenia do udziału w
warsztatach historycznych.
4. Okres przetwarzania.
Zamierzamy przetwarzać Twoje dane do momentu rozliczenia przedsięwzięcia z UM. Po tym okresie
planujemy usunąć Twoje dane osobowe.
5. Twoje uprawnienia.
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych oraz prawo do przenoszenia tych danych – bardziej
szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO.
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je
chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

