
Szanowni Wnioskodawcy! 

Informujemy, że w trakcie składania przez Państwo wniosków pobrane 

zostaną od Państwa Dane Osobowe niezbędne w trakcie 

przeprowadzania naborów wniosków o przyznanie pomocy. W związku 

z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą 

przetwarzania przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” Państwa danych osobowych. 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” z 

siedzibą w 43-200 Pszczyna przy ul. 3-go Maja 11. 

2. Dane osobowe podane przez Państwa we wnioskach przetwarzane będą w celach 

przeprowadzenia naborów o przyznanie pomocy ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w zakresie informacji wymaganych we wnioskach i załącznikach do 

wniosków. 

3. Dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż do 31 grudnia 2028  roku, na 

podstawie „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” Nr 0009-6933-UN1210008/15 z 10 maja 2016 r.  

- § 5, ust. 1 pkt. 19. 

4. Odbiorcami Państwa danych będą Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 00-175 Warszawa, 

Al. Jana Pawła II 70, a także organy kontrolne w ramach przeprowadzanej kontroli. 

5. Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny podmiotu 

ubiegającego się o wsparcie oraz tytuł wniosku o przyznanie pomocy, zostaną 

opublikowane na stronie LGD „Ziemia Pszczyńska”, na podstawie „Umowy o 

warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” Nr 0009-6933-UN1210008/15 z 10 maja 2016 r. - § 5, ust. 1 pkt. 24 lit. j 

(aneks nr 4 z dn. 29 maja 2017 r. do umowy ramowej z dn. 10 maja 2016 r.). 

6. Na każdym etapie postępowania wnioskodawczego mają Państwo wgląd do 

przetwarzanych przez LGD „Ziemia Pszczyńska” danych osobowych dotyczących 

Państwa, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 



7. Podanie w składanych przez Państwa wnioskach danych osobowych jest wymogiem 

koniecznym do przeprowadzenia naboru w ramach przyznania pomocy, a także do 

zawarcia przez Państwa dalszych umów o przyznanie pomocy w związku z naborem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


