OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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
„ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z prowadzeniem działań
rekrutacyjnych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL, poświęconych
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego oraz do celów statystycznych zgodnie
art. 7 ust. 1 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. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2 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 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL,
ul. Jana Pawła II 8 , 36-100 Kolbuszowa tel. 17 227 02 58,
2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych- Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Na
Rzecz
Rozwoju
Powiatu
Kolbuszowskiego
NIL,
można
się
skontaktować
telefonicznie , nr. Tel. 17 227 02 58,
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem działań rekrutacyjnych przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL poświęconych Regionalnemu Programowi
Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego oraz do celów statystycznych, archiwizacyjnych, ewaluacji,
monitoringu oraz kontroli.
4. Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań wskazanych w pkt.3
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, osoby upoważnione przez Administratora danych,
wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną
dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3 lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

……………………………………
Data i podpis Kandydata

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO „NIL”
ul. Jana Pawła II 8; 36-100 Kolbuszowa; NIP: 814-157-62-49; REGON: 831364859
Tel./fax: +48 17 227-02-58; tel.: +48 17 227-14-48; www.nil.kolbuszowa.pl; e-mail: nil@kolbuszowa.pl

