
 

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Dąbrówkach zwany dalej Organizatorem

2) Pani/Pana dane osobowe oraz uczestnika warsztatów 
do udziału w projekcie. 

3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach. 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem danyc
w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów. 
czasu ukończenia realizacji czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć w ramach 
projektu „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

4) Pani/Pana oraz uczestnika warsztatów
projektu oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

5) Ma Pani/Pan prawo żądać od Organizatora 
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych.

7) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz uczestnika 
nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzę
Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych przetwarz
ich niepodanie uniemożliwi udział w warsztatach artystycznych organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.

9) Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w ramach niniejsz
profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza 
granice Rzeczypospolitej. 
 
 
 

 

 
 

 

Klauzula informacyjna 
 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w 
zwany dalej Organizatorem warsztatów, adres: ul. Wesoła 23, 16-010 Dąbrówki.

na dane osobowe oraz uczestnika warsztatów przetwarzane będą w celu zakwalifikowania 

Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach. 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem danyc

i przeprowadzeniu warsztatów. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do 
czasu ukończenia realizacji czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć w ramach 
projektu „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży”. 

warsztatów dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji
nie ustalony okres archiwizacji. 

) Ma Pani/Pan prawo żądać od Organizatora Warsztatów: 
) dostępu do swoich danych osobowych; 

swoich danych osobowych. 

7) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz uczestnika projektu danych osobowych jest
nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Podanie danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej zgody jest dobrowolne, jednak 
ich niepodanie uniemożliwi udział w warsztatach artystycznych organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach. 

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w ramach niniejszej zgodny nie podlegają 
profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza 

 Zapoznałem się: 

 …………………………….

 Dnia…………….……………….…….……….……
 (Czytelny podpis opiekuna prawnego)

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
związku z przetwarzaniem 

 uchylenia dyrektywy 
informuję, że: 

enie „Koło Gospodyń Wiejskich” w 
010 Dąbrówki. 

przetwarzane będą w celu zakwalifikowania 

Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach. 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem danych 

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do 
czasu ukończenia realizacji czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć w ramach 

dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji 

danych osobowych jest 
du Ochrony Danych 

anych w ramach niniejszej zgody jest dobrowolne, jednak 
ich niepodanie uniemożliwi udział w warsztatach artystycznych organizowanych przez 

ej zgodny nie podlegają 
profilowaniu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza 

 

…………………………….…………………………… 

……………….…….……….…… 
(Czytelny podpis opiekuna prawnego) 


