
Zgodnie 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, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Region 

Włoszczowski” z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Arkadiusz 

Zarębski, numer telefonu 786 816 337. 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj: 

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

w związku z realizacją przedsięwzięcia 1.2.3 Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

W celu podpisania umowy dane zostaną przekazane do: 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  BIURA  ROZWOJU  REGIONALNEGO  W  KIELCACH 

25-520 Kielce, ul. Targowa 18 (III piętro) 

tel. (041) 362-70-12 

tel./fax (041) 343-01-79 

e-mail: sekretariat@sbrr.pl 

Strona internetowa: www.sbrr.pl 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania umowy zgodnie 

z przepisami Kodeksu Cywilnego; 

7) danych osobowych nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Pani/Pan posiada : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

9)  Pani/Panu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
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