
 

Informacja dla beneficjentów programów realizowanych przez LGD 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (LGD) 

z siedzibą: 32-742 Chrostowa 1b, tel.: 14 685 44 44, e-mail: biuro@dolinaraby.pl. 

2. Celem przetwarzania danych jest obsługa wniosków o dofinansowanie (ich realizacja) oraz 

prowadzenia doradztwa na rzecz Beneficjenta. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez LGD jest fakt, że przetwarzanie to jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane 

obowiązkowe) oraz Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmująca zakres danych 

szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe) [podstawa 

prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) i a) 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]. 

4. Podanie danych osobowych obowiązkowych jest wymogiem przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania tych danych może być wezwanie do usunięcia braków (pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia lub nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy lub odmowa wypłaty 

pomocy). W przypadku pozostałych danych ich podanie ma charakter dobrowolny. 

5. 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, a także podmiotom 

z którymi administrator wspólnie realizuje projekty, własnym organom statutowym, a także innym 

osobom trzecim dla danych, które w świetle przepisów prawa Administrator musi podać do 

publicznej wiadomości. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez 

okres wskazany przepisami o stowarzyszeniach i okres wymagany przez instytucje finansujące 

projekty. 

7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach 

informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do odwołania tej zgody lub jej 

zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych. 

11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 


