KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE DLA
POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW REALIZOWANE PRZEZ
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ”
Data szkolenia1:
Nazwa
reprezentowanego
podmiotu/instytucji:
Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Zakres tematyczny
szkolenia:
Catering:

☐ obojętnie

☐ wegetariański

☐ wegański

Klauzula informacyjna – Realizacja projektu- Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów
Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania "Grudziądzki Spichlerz" z siedzibą w
Grudziądzu (86-300), ul. Portowa 8, NIP 876-24-63-493, REGON 363725012, KRS 602280, e-mail:
biuro@lgd.grudziadz.pl, tel. +48 605 173 605.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych: Dominik Raś, e-mail: iod@lgd.grudziadz.pl lub pisemnie (na
adres siedziby Administratora).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

1) na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b RODO* w celu realizacji umowy.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu lub rozwiązania umowy.
Kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą
również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia udzielenie wsparcia doradczego.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych
osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy
osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Prawa wymienione powyżej (pkt 1-6) można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
(adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy
świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych, podmioty rozsyłające korespondencję elektroniczną).
* 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

