
 

Szanowni Państwo! 

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać nowe, ważne 

Rozporządzenie 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 

("RODO" / "GDPR"). Nakłada ono na nas wymóg zwracania szczególnej uwagi na dane 

osobowe otrzymywane od wnioskodawców i beneficjentów.  

Jeżeli Państwo złożyli u nas wniosek, otrzymali dotację, korzystali z doradztwa lub 

uczestniczyli w wydarzeniach i spotkaniach organizowanych lub finansowanych przez 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” informujemy, że Państwa dane znajdują się w naszej 

dokumentacji.  

Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które 

przetwarzamy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możecie 

skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@krainarawki.eu.  

1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, mail: biuro@krainarawki.eu 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, w przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwe wykonanie zadań. 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, 

za wyjątkiem służb i organów administracji publicznej, upoważnionych z mocy prawa, w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań.  

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały 

profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 
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