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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE 

            

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 

Organizatora projektu „Życie w pełni” dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych, jak 

również w celach marketingowych. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym czasie 

wycofana poprzez wysłanie maila ze stosowną informacją na adres. 

 

Udzielam Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior - LGD zgody na bezterminowe wykorzystywanie 

mojego wizerunku utrwalonego w formie ww. fotografii oraz nagrań w celu udostępniania na portalach 

społecznościowych oraz na stronach www Organizatorów i Partnerów projektu bez konieczności 

wypłaty mi wynagrodzenia z tego tytułu, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, 

na wszystkich znanych w dacie udzielenia niniejszej zgody polach eksploatacji w szczególności na 

stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior-LGD oraz na profilu Facebook. 

 
Miejscowość, data:                                               Podpis : 

 

 

 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że: 

  

• administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa 

Działania, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, telefon: 68 352 41 45, 

• dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, członkowie Zarządu i Komisja 

Rewizyjna Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD oraz upoważnieni pracownicy Fundacji BGK, 

• dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów 

wykonawczych, 

• 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), 

• 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 10 maja 2018 r. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 


