
       Warsztat realizowany w ramach przedsięwzięcia 
    „Nowoczesne technologie uprawy roślin – przyjazne dla człowieka i środowiska”  

   współfinansowane ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ,,Nowoczesne technologie uprawy roślin – przyjazne dla człowieka                  
i środowiska”, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
„RODO”) przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Naukowo –Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zamenhofa 1, zwane dalej Administratorem, który 
prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu pn.: ,,Nowoczesne technologie uprawy 
roślin – przyjazne dla człowieka i środowiska” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w związku z tym w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy nr 
WFOŚ/D/767/52/2018 o uczestnictwo w projekcie na podstawie art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie 5 lat po zakończeniu 
okresu ww. perspektywy. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcami moich danych osobowych mogą być: 
                - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy  
                publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów   powszechnie obowiązującego prawa zawartej umowy. 

5) Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7) Posiadam prawo do: 
        - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   
          przetwarzania danych osobowych, 
       - przenoszenia danych, 
       - wniesienia sprzeciwu,  

              - wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy  
                ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

      - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  
        przetwarzania. 

8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, to znaczy żadne decyzje 
wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią podobnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

9) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia 
prawa”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

10) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia przedsięwzięcia oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji projektowej. 

12) Mogę skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: sitrslupsk@poczta.onet.pl. 

13) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
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