
      
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Markowy Produkt Turystyczny jest współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Instytucją 
Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania 
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 
82-300 Elbląg 
KRS 0000251035 
Nr ARMiR 062786372 
Bank obsługujący: PKO BP Oddział w Elblągu 

 

tel./fax 55 239 49 61 
tel./fax 55 643 58 45 

www.kanalelblaski.eu 
www.kanal-elblaski-lgd.pl 

www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski 
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl 

Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995 
 

Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) poniżej przekazujemy informacje dotyczące 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna 

Grupa Działania, 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 (dalej: administrator). 

2. Jako administrator danych osobowych informujemy, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane 

wyłącznie do celów związanych z realizacją projektu współpracy pt. Markowy Produkt Turystyczny,  

realizowanego w ramach poddziałania 9.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020,  

w tym: 

a) dokumentowania przeprowadzonych konsultacji indywidualnych, wykładów i warsztatów, 

b) ewaluacji ww. projektu, 

c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zobowiązań wynikających z umowy 

o przyznaniu pomocy dla ww. projektu. 

3. Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Łączy 

Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, polegający na prowadzeniu jego działalności statutowej. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania 

w naszym imieniu. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie aktualny cel, dla którego są 

przetwarzane lub do momentu, kiedy podstawą będą inne przepisy prawa. W przypadku roszczeń 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu 

wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Jako osobom fizycznym, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich 

sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informujemy także, że przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, 

w którym są zbierane. 

9. W przypadku niepodania danych, Pani/Pana udział w ww. projekcie współpracy nie będzie możliwy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA, dla 

potrzeb niezbędnych do udziału w ww. projekcie współpracy, zgodnie z RODO. 

…………………………………………………… ………………………………………………  
Miejscowość, data  Imię i nazwisko (czytelny podpis)  
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