
             
                              
 

Projekt pn. „Aktywna sądecka turystyka weekendowa”, realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego. 
 

 

                                                   Karta zgłoszeniowa 
                                                           do udziału w: 

                                              - szkoleniu w dniu 27.11.2020 

                                              - warsztatach w dniach 3,4.12.2020 

realizowanych w ramach projektu „Aktywna sądecka turystyka  weekendowa”  

 
I. DANE UCZESTNIKA: 

 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………. 

2. Adres do korespondencji:  

……………………………………………………………………………………………………... 

tel.……………….…………………. e-mail1 …………….………………… 

 

 

II. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak 
również, że podanie tych danych było dobrowolne, zgodnie z Rozporządzeniem  RODO. 
Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii, materiałów audiowizualnych i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów 
audiowizualnych na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych i promocyjnych 
projektu. 

   
 
 
 
 
 
 

                    ………………………………………………. 
                                        (data i czytelny podpis) * 

                                                 
1 Podanie adresu mail jest niezbędne i umożliwi udział w szkoleniu/warsztacie  formie on -line 
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*Przyjmuję do wiadomości poniższą INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 
UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej 
„RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: 
 

1. Administrator 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”, ul. 
Papieska 2/21, 33-395 Chełmiec. 
 

2. Cele i podstawy oraz zakres przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• dokumentowania i publikowania dokumentacji z działań aktywizacyjnych  
z udziałem Administratora; 

• określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. dokumentowania  
i publikowania dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem Administratora; 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody, przetwarzanie odbywa się w celach 
wskazanych w treści zgody.  

 
Przetwarzanie obejmuje wizerunek utrwalony podczas prowadzonych działań aktywizacyjnych a także – w razie 
podania takich danych przez Uczestnika – także imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
 

3. Prawnie uzasadnione interesy Administratora 
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest dokumentowanie i publikowanie dokumentacji z działań aktywizacyjnych z udziałem 
Administratora.  
 

4. Odbiorcy danych 
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora. 
 
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku  
z możliwością umieszczenia dokumentacji na portalu Facebook. Właściciel portalu Facebook podlega certyfikacji 
programu Privacy Shield. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO. 
 
Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w 
tym instytucjom finansującym działalność Administratora. 
 

5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane będą przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody. 
 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 
Mają Państwo prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych; 
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• żądania sprostowania swoich danych; 
• żądania usunięcia swoich danych; 
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
• cofnięcia udzielonej zgody; 
• wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych. 

 
Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany  
w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
 

7. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Moniki Turek 
 (e-mail kontaktowy: mpaciorek@lgdkoronasadecka.pl). 
 

8. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych z 
udziałem Administratora. 
 
 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje 
Państwa danych profilowaniu. 
 

10. Prawo wniesienia skargi 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
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