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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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) (zwanym dalej RODO) Administratorem 
Państwa danych osobowych jest: 

1/ Stowarzyszenie Qlt, ul. Kościelna 2B, 14 – 105 Łukta 
2/Stowarzyszenie Razem dla Ględ, Ględy 37, 14 – 105 Łukta 
3/ Stowarzyszenie Isąg, Pelnik 14, 14 – 105 Łukta 

 
2. Państwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, 

realizacji i ewaluacji projektu „Wspólna praca się opłaca”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  
w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, 
wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez : 

1/ Stowarzyszenie Qlt, ul. Kościelna 2B, 14 – 105 Łukta 
2/Stowarzyszenie Razem dla Ględ, Ględy 37, 14 – 105 Łukta 
3/ Stowarzyszenie Isąg, Pelnik 14, 14 – 105 Łukta 

 (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu (1.05.2018-31.12.2019 r.) i przechowywane 

przez okres obowiązywania zawartej umowy, 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.  
4. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji 

międzynarodowych. 
5. Udział w projekcie jest dobrowolny, zatem podanie danych przez Państwa jest również dobrowolne, ale 

niezbędne do zweryfikowania Państwa zgłoszenia i udziału w projekcie.  
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub w przypadku zakwalifikowania Państwa do udziału 

w projekcie – do czasu zakończenia realizacji projektu (na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO – naszym 
obowiązkiem będzie przetwarzać Państwa dane w celu realizacji i ewaluacji projektu). 

8. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane naszym partnerom: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łukcie/  
i Gminie Łukta jak również innym podmiotom (podmioty przetwarzające, np. firma księgowa)  –  jedynie na 
podstawie przepisów prawa. 

9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 

10. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie 
udzielonej zgody. 

11. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach 
informatycznych na podstawie udzielonej zgody. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podpis uczestnika/czki: …………………….…............................... 

 


