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Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Klauzula informacyjna dla organizacji pozarządowych

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
jako  administrator  danych  osobowych,  sposobów,  w  jakie  są  one  wykorzystywane,  a  także  praw osób
fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek
pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z Panią Dominiką Najdrowską, tel. 514-154-474.
LGD Ziemia Lubawska zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również
„danymi osobowymi”).

Zakres informacji
W niniejszej  klauzuli  LGD Ziemia  Lubawska informuje o wszelkich  formach wykorzystywania danych
osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski oraz UE.

W  związku  ze  współpracą  pomiędzy  Państwem,  a  LGD  Ziemia  Lubawska,  mogącą  polegać
w  szczególności  na:  zamieszczeniu  na  stronie  internetowej  danych  kontaktowych  Państwa  organizacji,
możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 imię  i  nazwisko  osoby  reprezentującej  organizację,  adres  prowadzenia  organizacji  oraz  adresy
korespondencyjne;

 numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer KRS),
 dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 stanowisko zajmowane w ramach Państwa organizacji,

Podanie  danych  określonych  powyżej  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  dla  celów  związanych
z zamieszczeniem danych Państwa organizacji w tworzonej przez nas bazie organizacji pozarządowych. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania działań przez LGD Ziemia Lubawska–
brak możliwości rejestracji Państwa podmiotu w tworzonej bazie danych organizacji pozarządowych.
Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry KRS w celu
weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku
ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Środki zabezpieczające dane osobowe

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad
i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.
Są  oni  również  zobowiązani  do  przestrzegania  wszystkich  technicznych  i  organizacyjnych  środków
bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych
przed  nieuprawnionym,  przypadkowym  lub  niezgodnym  z  prawem  zniszczeniem,  utratą,  zmianą,
niewłaściwym  wykorzystaniem,  ujawnieniem  lub  dostępem  oraz  przed  wszelkimi  innymi  nielegalnymi
formami przetwarzania.

Przysługujące prawa
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Każda  osoba  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  LGD  Ziemia
Lubawska. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe
lub  niekompletne,  prosimy  złożyć  wniosek  o  ich  sprostowanie.  LGD  Ziemia  Lubawska  niezwłocznie
skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

a) wycofania  Państwa  zgody  w  przypadku,  gdy  LGD  Ziemia  Lubawska  uzyskała  taką  zgodę  na
przetwarzanie  danych osobowych (przy zastrzeżeniu,  że  wycofanie to  nie  naruszy zgodności  z  prawem
przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
c) żądania  ograniczenia  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych

przepisami RODO;
d) wyrażenia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania

Państwa  danych  osobowych,  jeżeli  takie  przetwarzanie  dokonywane  jest  w  celu  realizacji  interesu
publicznego lub uzasadnionych interesów LGD Ziemia Lubawska lub strony trzeciej;

e) przeniesienia  danych,  tj.  otrzymania  danych  osobowych  przekazanych  LGD  Ziemia  Lubawska
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do
żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze
strony LGD Ziemia Lubawska i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

LGD  Ziemia  Lubawska  będzie  weryfikować  Państwa  prośby,  żądania  lub  sprzeciwy  zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają
charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna:

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
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