OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
WYSTĘPUJĄCEJ W PROJEKCIE „DARK SKY POLAND” DOFINANSOWANYM Z PROGRAMU
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 NARODOWEGO INSTYTUTU
WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, JAKO
KANDYDATA NA DZIAŁACZA REGIONALNEGO:
Nazwa działania:

Nr 2 – przygotowanie liderów/działaczy regionalnych/lokalnych

Data i miejsce realizacji:

KLAUZULE INFORMACYJNE:
I.
1.

Przyjmuję do wiadomości, że:
podając dane moje dane osobowe na niniejszej liście, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie
niezbędnym do realizacji działań projektu,
2. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zakwalifikowania do udziału w projekcie,
3. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie POLARIS – OPP z siedzibą w Sopotni
Wielkiej,
4. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: ciemneniebo@op.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia,
5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż
to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
6. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im
zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez
okres realizacji projektu oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2019 roku. Okres przechowywania danych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedłużenia realizacji projektu, jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do prowadzenia działań projektowych lub postępowaniu roszczeniowym lub do obrony
przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może
zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji, monitoringu, kontroli oraz
ewaluacji projektu i zaksięgowania kosztów uczestnictwa, przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dn. 29-081997 o ochronie danych osobowych;
8. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu promocji ww. projektu
oraz informowania o działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP, który ten projekt realizuje, zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz.
666) oraz podmiotów, z którymi współpracuje przy realizacji niniejszego projektu. Niniejsza zgoda dotyczy
– rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych, terytorialnych lub liczby egzemplarzy, poprzez
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umieszczenie (w całości lub części) materiałów, na których wizerunki takie zostaną ewentualnie utrwalone
(filmy, zdjęcia) na wystawie poprojektowej, w Internecie, w tym w szczególności w serwisie
społecznościowym Facebook, stronach internetowych realizatora projektu, partnerów, fundatora oraz w
prasie i telewizji, które utrwalone mogą zostać w czasie realizacji projektu, a także oświadczam, że
udzielam jej nieodpłatnie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w ww.
projekcie.
Imię i nazwisko uczestnika

Miejscowość

Podpis
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