
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DORADZTWA 

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W 

PODDZIAŁANIU 19.4 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI OBJĘTYM 

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 JAKO: POTENCJALNY 

WNIOSKODAWCA/ BENEFICJENT 

 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z siedzibą 

w Mieścisku, Pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko (Biuro: ul. Kolejowa 24, 62-

100 Wągrowiec, telefon kontaktowy: 67 25 52 489).; 
 

2. Z administratorem danych osobowych w sprawie przetwarzania danych mogę kontaktować się 

poprzez adres e-mail:  rodo.dolinawelny@wp.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny: 

62-100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24; 
 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Panem Bogdanem Spętanym pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; 
 

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 
 

5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.3 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z § 5 ust.1 pkt 5) i pkt. 6) Umowy o 

warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 

00010-6933-UM1510018/15 z dnia 17.05.2016r. oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. 2015 poz. 1822) 

 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku 

z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy. 
 

2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.4 oraz nie krócej niż do 31 

grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania. Okres przechowywania danych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie 

niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na 

okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 
 

3. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez 

okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.4 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku; 
 

4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 
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5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 
 

6. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie 

odmowa podpisania umowy. 
 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 00-175 Warszawa Al. Jana 

Pawła II 70. 


