
                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania,

zawartych  w  karcie  zgłoszeniowej, przez  Lokalną  Grupę  Działania  Ziemia  Lubawska 

w celu uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Konkurs graficzny na stworzenie roll up’a promocyjnego Lokalnej Grupy

Działania Ziemia Lubawska”.

/…………………………/

     Data i czytelny podpis
Klauzula informacyjna 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z  27.04.2016  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, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka/ podopiecznego 
jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14,
13-306 Kurzętnik;

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani  dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu
związanym z udziałem w wydarzeniu pn„Konkurs graficzny na stworzenie roll up’a promocyjnego Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Lubawska”, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Pana/Pani  dziecka/podopiecznego  będą  przechowywane
przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania wydarzenia pn. „Konkurs graficzny na stworzenie roll
up’a promocyjnego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska” nie dłużej niż do/przez okres 3 lata ;

4. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  dla  celów  związanych  
z uczestnictwem w wydarzeniu pn. „Konkurs graficzny na stworzenie roll up’a promocyjnego Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Lubawska”.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163

www.lgdziemialubawska.pl


