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Adres zamieszkania/ siedziba 
 
………………………………… 
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko 

Wnioskodawcy), niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem osobistym  

…………………………………………......, (seria i numer) oświadczam, że w związku ze 

złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze ogłoszonym przez 

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych jest Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej 

Orawy z siedzibą Rokiciny Podhalańskie 14 A, 34-721 Raba Wyżna  i Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą  ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków;  

2. Z administratorem danych osobowych skontaktować się można poprzez adres e-mai: 

lgd.rokiciny@interia.pl, numer telefonu: 18 26 78 648/500 475 840 lub pisemnie na 

adres korespondencyjny administratora danych wskazany w pkt 1. 

3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych – Dominik Gacek, z 

którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: officersecure@gmail.com  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) , tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje 

zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) gdy jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe). 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO” 
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5. Moje dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją działań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celach promocyjnych, 

informacyjnych, szkoleniowych  i sprawozdawczych. Dane będą przechowywane 

przez okres zgodny z art. 5 ust. 1 lit e) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne 

do celów, w których dane osobowe są przetwarzane. Dane nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu a także nie są 

udostępniane  

 

Mam świadomość przysługującego mi prawa do żądania od administratora dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 
 
 
………………………..…… ………..…………………….. 
    Miejscowość i data          Podpis Wnioskodawcy 
 


