
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej, przez LGD ”Kraina 
wokół Lublina” z siedziba przy ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie, posiadająca numer NIP 7123136479, 
email: biuro@krainawokollublina.pl, tel.: (81) 534-45-28, w celach związanych z realizacją zadań 
statutowych LGD ”Kraina wokół Lublina”, a także związanych z członkostwem w LGD ”Kraina wokół 
Lublina”, na zasadach określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.  

 

 
___________________      ___________________ 
      data podpisania             czytelny podpis 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LGD 

”Kraina wokół Lublina” z siedziba przy ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie. 

2) W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@krainawokollublina.pl lub listownie 

na adres korespondencyjny Administratora. 

3) posiadają Państwo prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych,  

b. sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych, 

c. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących 

okoliczności:  

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane;  

• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania;  

• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku 

z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane 

dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku 

z przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);  

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator;  

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług 

społeczeństwa informacyjnego. 

d. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:  



• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku 

z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec 

przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

e. przenoszenia danych, jeżeli: 

• przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz 

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

f. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

4) dane osobowe będą przetwarzane celach związanych z członkostwem w LGD ”Kraina wokół 

Lublina”, a także realizacją zadań statutowych LGD ”Kraina wokół Lublina”; 

5) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.); 

6) dane osób fizycznych, będą udostępniane na liście członków LGD ”Kraina wokół Lublina”, dostępnej 

na stronie internetowej LGD ”Kraina wokół Lublina”, w zakresie: imienia i nazwiska, reprezentowany 

sektor;  

7) pozostałe dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie 

przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: pocztowe, prawne, 

księgowe, informatyczne, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz 

przechowywania danych;  

8) dane osobowe będą przechowywane przez czas członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że przepisy 

prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych; 

9) dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

10) dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;  

11) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony 

danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa. 

12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie 

niemożnością przyjęcia w poczet członków LGD ”Kraina wokół Lublina”; 


