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Szanowni Pa細千stwo,

Inowroc†aw, dnia 25 maja 2018 「

Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w之ycie rozpo「zadzenie Pariamentu Europejskiego

i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie och「ony os6b fizycznych

W ZWiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sp「awje swobodnego przep†ywu takich

danych (RODO).

P「zesy†amy Pahstwu Klauzule informacyjna,

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporz争dzenia o och「onje danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 「" W imieniu adminjst「atora, Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dziafania lnowrocfaw z siedziba

PrZy ui・ Kr6lowej Jadwigi 15, 88-100 1nowroc†aw, NIP 556 276 09 25, KRS OOOO583354,

info「muje, i之:

1. Administ「atorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie LokaIna Grupa Dziafania

Inow「ocfaw z siedzjba przy uI・ Kr61owej Jadwigi 15, 88-100 1now「ocfaw, NIP 556 276 09 25,

WPisane do KRS pod nume「em OOOO583354, te上52 353 24 40, e-ma旧gd@jnow「ocIaw,PI

2"　Gromadzone i wykorzystywane p「zez administratora dane osobowe obejmuja zak「es

niezb?dny do wykonywania zadah i prowadzenia naszej dzjafalno§cj statutowej, Dane te dotycza

Zakresu danych identyfikac加ych, kon[aktowych, StatuSu POdatkowego (np. NIP REGON, KRS),

informaQji dotyczacych wyksztalcenia i zatrudnienia, dane bankowe (do ce16w 「oz=czeh

t「ansakcyjnych), dane dotyczace sytuaQji 「Odzimej (W SZCZeg61no§ci dotyczy cz†onk6w Rady p「zy

Ok「eSlaniu braku powi争zah i konfiiktu interes6w), a takZe p「eferen部(W prZyPadku badah

ewaluacyjnych i ankietowych).

3. Gromadzenie danych szczeg6lnie ch「onionych (danych biometrycznych, danych dotyczacych

Stanu Zd「OWia’danych zwiazanych z pochodzeniem rasowym Iub etnicznym, POgladami

POlitycznymi’ PrZekonaniami reiigjjnym=ub fiIozoficznymi, PrZynale之no§cia do zwiazk6w

ZaWOdowych, danych genetycznych, danych dotyczacych orientaqii seksuIan∈勅nie bedzie p「zez

nas stosowane, Chyba之e taki obowiazek wynjka z obowiazujacych przepis6w prawa.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w ceiu:

●　reaIizowanja zadah i ceI6w statutowych wynikajacych z Pana/Pani czIonkostwa

W Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzia†anja Inowrocfaw,

● 「eaiizowania zadah i ce16w wynikaj争cych z Lokainej St「ategii Rozwqju Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw,



・ Wykonania cia之acych na admjnist「atorze obowiazk6w p「awnych (W SZCZeg61no§ci:

WyStaWianie i przechowywanie dokument6w cztonkowskich, ksiegowych i osobowych),

. two「Zenia zestawieh analiz i statystyk (na potrzeby wewn?trZne administ「ato「a).

5. Administrator p「ZetWarZa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 Iit. D - PrZetWarZanie jest

niezb?dne do ceI6w wynikajacych z prawnie uzasadnionych interes6w i zadah rea=zowanych

P「ZeZ administ「atora Iub p「zez st「One t「ZeCia.

6. Odbio「cami Pana/Pani danych osobowych moga　恒y6: Poczta PoIska, fi「my

kurierskie/t「ansportowe, administrator poczty eiektronicznej, firhiy prowadzace sprawy ksiegowe

StOWarZySZenia, Urzad Marsza†kowski Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego w “foruniu oraz

Zieceniobiorcy administ「atora (W Zakresie podj?Cia rozm6w i/lub um6w w ceIu 「ea=zaQji zadah

Wynikajacych ze statutu i LSR),

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane b?da przez okres adekwatny i nie d山之SZy Od

Ok「es6w zgodnych z aktuaInie obowiazuj争cymi przepisami p「awa w poszczeg6lnych obszarach

PrZetWa「Zania danych osobowych.

8. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami posiadaja Pan/Pani nast?Pujace p「awa: PraWO dost?Pu

do danych osobowych; PraWO do poprawiania, PraWO uSuniecia lub og「aniczenia przetwarzania

danych osobowych; PraWO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, PraWO do przekazania

danych lub wycofniania zgody w dowoInym momencie.

9. Ma Pan/Pani prawo wnjesienia skargi do organu nadzorczego,

10, Pana/Pani dane nie b?d争poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decy4i (PrOfilowaniu).


