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OŚWIADCZENIE 

 UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ( 04.08.2018) 
W związku z przystąpieniem do projektu pod nazwą: Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji 

regionalnych poprzez: upamiętnianie miejsc pamięci narodowej oraz pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej. 

Wycieczka historyczna i krajoznawcza pn.: ,,Sandomierz – pomnik historii”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych  (danych osoby, której jestem opiekunem prawnym) zawartych w Formularzu  zgłoszenia do uczestnictwa w 

projekcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji: 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1) Przekazywane poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych (Rozporządzenie 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 – tzw. RODO). 

2) Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole z siedziba Wielopole 102, 33 - 311 

Wielogłowy stowarzyszenie.wielopole@onet.pl 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. 

Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja. 

Podanie danych do celów marketingowych nie jest obowiązkowe.  

4) Dane osobowe związane z realizacją imprez poza Polską, będą przekazywane wyłącznie w celu realizacja tej 

imprezy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony 

danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

5) W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą: 

• uprawnieni i upoważnieni członkowie Stowarzyszenia -  administratora, 

• podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności: dostawcy usług informatycznych oraz 

księgowych, 

• podmioty realizujące usługi zewnętrzne m.in. odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, 

pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie, ubezpieczyciele, placówki medyczne 

(m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych), 

• inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń, 

6) organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania 

prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim. 

7) Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane osoby w dowolnej formie i momencie ma 

następujące prawa, których realizacja odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu: 

• dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, 

zatarcia; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora); 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem); 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 

2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; 
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