
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,  

z siedzibą mieszcząca się pod adresem: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28 – 530 Skalbmierz, 

tel. 41 352 90 77 –zwana dalej „Administratorem”. 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres 

Administratora podany w pkt 1. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru 

działania LGD „Perły Ponidzia”, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027. 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym 

odbiorcom. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania LSR. Po tym czasie 

dane zostaną usunięte. 

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie 

profilowania. 

 


