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 i ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. − informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Tuchowie, przy ul: Chopina 10, 33-170 Tuchów
jest Administratorem Państwa danych osobowych.
II.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach
ochrony
swoich
danych
osobowych
przez
formularz
kontaktowy
na
stronie:
http://www.psr.tuchow.pl; pod e-mailem: firma.tomaszpilch@onet.pl; pod numerem telefonu:
782974835 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III.











Cele i podstawy przetwarzania: Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako
administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
w celu rozpatrzenia wniosków składanych do PSR z siedzibą w Tuchowie, na podstawie
Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celu realizacji projektów i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO);
w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów na pracowników (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO);
w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa pozytywnie rozpatrzonego wniosku
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu wykonania postanowień umowy, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
w celach analitycznych i sprawozdawczych, będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych będzie zbierana każdorazowo dla każdego typu wniosku
w zależności od zakresu potrzebnych danych.
IV.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, która jest konsekwencją pozytywnie
rozpatrzonego wniosku, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową, czyli do 31 grudnia 2028 roku.
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ze względu na brak pozytywnego rozpatrzenia złożonego
wniosku, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po 31 grudnia 2028 roku.
VI.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie;
 Samorządowi Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie;
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp:
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie;
 Samorząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie;
VII.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 prawo usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 prawo ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7
ust. 3 RODO);
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
www.uodo.gov.pl.
VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do złożenia wniosku, zawarcia umowy,
uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych, szkoleniach oraz innych
organizowanych wydarzeniach.
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a także nie prowadzimy tzw. profilowania,
w oparciu o uzyskane dane.
X.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego
międzynarodowych (nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

/organizacji

………………………………………………………………………
(data i podpis)

