
 

 

 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA OPERACJI 

 

Zgłaszając swój udział w szkoleniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail dla potrzeb przeprowadzenia i utrwalenia szkolenia 

realizowanego w ramach operacji „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję”, organizowanego przez Powiat Świdwiński w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 

1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.  

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,:  
1) administratorem moich danych osobowych jest Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16,          

78-300 Świdwin; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest abi@powiatswidwiński.pl, tel. 94 36 50 327; 
3) moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e) oraz lit. c) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO) wyłącznie w celu związanym z realizacją operacji „Oszczędzam, nie marnuję, 
szanuję”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020; 

4) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości operacji „Oszczędzam, nie marnuję, szanuję” tj. około 5 lat. 
5) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w szkoleniu; 
6) moje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom: Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w 
Świdwinie;  

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) mam: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych 
osobowych narusza przepisy RODO; 

 na podstawie art.7 RODO prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9) nie przysługuje mi: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO 

 

 

…..……………………………………………….. …..………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data (czytelny podpis uczestnika operacji) 

ZGODA NA UTRWALANIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 

Udzielam Powiatowi Świdwińskiemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim 
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykonywanie, utrwalanie, obróbkę                 
i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Powiat 
Świdwiński działalnością i celami operacji pn. „OSZCZĘDZAM, NIE MARNUJĘ, SZANUJĘ”. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 
 

 

…..……………………………………………….. …..………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data (czytelny podpis uczestnika operacji) 
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