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siedziba: ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów 

telefon: 32 720 65 02,  

mail:biuro@partnerstwonajurze.pl 

NIP: 628 216 17 85, KRS: 0000262087 
                                                                                                       

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia oraz wizerunku utrwalonego w sposób trwały w postaci fotografii, przez 

LGD w celach potwierdzenia realizacji szkolenia online.  

Obowiązek informacyjny  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” z siedzibą: ul. Focha 3,  

32-500 Chrzanów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 32 720 65 02; adresu e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Grabowska - kontakt poprzez adres e-mail: grabowskaodo@gmail.com  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spotkania,  

 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez LGD „Partnerstwo na Jurze” na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;  

 zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;  

 prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c Rozporządzenia.  

KARTA ZGŁOSZENIA 

Tytuł szkolenia online: Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach utworzenia nowego przedsiębiorstwa. 

Odbiorcy: Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 

Data:21.04.2021r. 

Start godzina 09:00 

Imię i Nazwisko Adres Telefon kontaktowy E-mail Podpis uczestnika 
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3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  

 podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  

 podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia realizacji szkolenia pn. ,, Zasady ubiegania się  o dofinansowanie w ramach 

utworzenia nowego przedsiębiorstwa”. Przy czym podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość brania udziału 

w spotkaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

  

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).  

 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data               Czytelny podpis                   

 


