Szanowni Państwo,
Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne
i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych"). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy
poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna
Grupa Działania, ul. Nadodrzańska 9, (dalej: LGD) 67-112 Siedlisko, telefon: 68 352 41 45
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających ze statutu LGD, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku prawo
o stowarzyszeniach oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów
wykonawczych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora
do przetwarzania tych danych)
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

