Szanowni Państwo
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 informujemy, że
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z
siedzibą w Stargardzie, ul. Śląska 9 w celu wykonywania zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia
oraz związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006, dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz jej realizacji w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”, priorytetu 4. „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego programem operacyjnym „RYBACTWO I MORZE”.
Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Dane zostały udostępnione Zarządowi
Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z procedury obsługi naboru wniosków w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”, priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej” objętego programem operacyjnym „RYBACTWO I MORZE”.
Macie Państwo prawo żądania od administratora jakim jest Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa
Rozwoju z siedzibą w Stargardzie, Rynek Staromiejski 5, dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .
Stowarzyszenie będzie Państwa informować o szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i
ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania
danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217).
W przypadku gdyby Stowarzyszenie przetwarzało dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

