
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Gotyku z siedzibą Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, tel. +48 607 745 091; e-

mail: biuro@ziemiagotyku.com 

2) z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku możesz kontaktować się pod 

numerem telefonu + 48 607 745 091 lub poprzez adres e-mail: biuro@ziemiagotyku.com, 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie „Rękodzielnicze 

perełki Ziemi Gotyku” w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkursu przez Stowarzyszenie LGD 

Ziemia Gotyku na podstawie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym w szczególności 

realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, 

4) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez 

Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku zadań statutowych, w tym w szczególności Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez 

Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającym 

z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych, 

5) w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku Twoich danych osobowych 

przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO, 

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO, 

c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO 

f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO, 

6) Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym 

podmiotom i instytucjom w celu realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 oraz wykonania kontroli i audytu LSR na lata 2016-2023, 

7) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), 

8) przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

9) Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 
profilowania, 
10)Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 
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