
    Załącznik nr 5 do Polityki ochrony danych osobowych  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy, że:  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska" 

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 

I piętro, pokój nr 25, 26, 27, 28 

Tel./fax: 016 676 02 57, 691 079 944 

e-mail: lgd@ziemiaprzemyska.pl 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 

b, f RODO w celu realizacji zadań statutowych Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska", 

udzielania doradztwa w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność LGD „Ziemia Przemyska” na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich lata 2014-2020. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wytycznych w ramach 

realizacji projektów unijnych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2028 roku. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania, 

prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody. 

Jednocześnie informujemy, że wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać. Wycofanie 

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

   

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania 

danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości Pani/Pana udziału w realizacji 

projektów wspierających lokalny rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu  LEADER 

oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

(jeśli tak to należy wpisać komu)  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts

