
Ogólna klauzula informacyjna 

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

27.04.2016 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, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania PONIDZIE z siedzibą 28-400 Pińczów, ul. Słabska 13, zwana dalej LGD. 

LGD prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) LGD nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. W sprawach ochrony swoich 

danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem pod e-mailem 

biuro@lgdponidzie.pl; pod numerem telefonu 41 357 73 47; lub pisemnie na adres 

naszej siedziby, wskazany w pkt. 1). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zawartymi umowami oraz na podstawie udzielonej zgody w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Lokalnej Grupie Działania PONIDZIE oraz 

realizacji zawartych umów. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe  

przetwarzane są  na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

tej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Instytucji Zarządzającej 

(Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego), Instytucji Płatniczej (Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).  

Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp na podstawie podpisanych umów podmioty 

przetwarzające, (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne) 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania LGD 

umowy ramowej plus 1 rok jako czas niezbędny do ich usunięcia lub do 

rozwiązywania problemów z ewentualnymi roszczeniami tj. do 31.12.2029 roku, a po 

zakończeniu tego okresu, w interesie publicznym (zgodnie z Art. 5 ust 1, pkt. b) 

pozostaną jako archiwum dobrych praktyk na stronie WWW.lgdponidzie.pl, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od LGD dostępu do dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać 

Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 

Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy i 

ewentualnego zawarcia umowy na realizację operacji w ramach PROW 2014-2020. 

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania gdyż konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości weryfikacji wniosku i podpisania umowy.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 


