
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

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), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przeprowadzenia rekrutacji w projekcie „Szkoła ginącego świata” oraz 

działań statutowych Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”.    

    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest: Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 

z siedzibą: Wiązownica Kolonia 90A, 28-200 Staszów, adres e-mail: info@dolinakacanki.pl, tel. 516 788 

118 . 

2. Przetwarzanie Pana/-i danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO  w celu 

przeprowadzenia rekrutacji w projekcie „Szkoła ginącego świata” oraz działań statutowych 

Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”.  

3. Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do prawidłowego i zgodnego z 

prawem dokumentowania wydatków realizacji celów statutowych. 

4. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych. 

5. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/-i zdaniem, przetwarzanie 

Pana/-i danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

6. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia 

umowy cywilnoprawnej. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem umowy i realizacji 

zadania. 

7. Pana/-i dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. W każdej chwili przysługuje Panu/-i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pana/-i zgody przed jej wycofaniem 

 

Oświadczam, iż jest mi znana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Stowarzyszenia 

Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” 

 


