Szanowni uczestnicy QUIZU podczas Festiwalu
POLEKU slow life po naszymu 2018!
Informujemy, że w celu przeprowadzenia quizu podczas festiwalu
„POLEKU slow life po naszymu 2018” zebrane zostaną od Państwa
dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer
telefonu kontaktowego. Prosimy zatem o zapoznanie się z klauzulą informacyjną 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 Maja 11.
2. Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu quizowym przetwarzane będą
w celach przeprowadzenia quizu podczas festiwalu POLEKU slow life po naszymu
2018. Państwa imię oraz nazwisko są konieczne do identyfikacji Państwa podczas
wręczenia nagród, podanie miejsca zamieszkania potrzebne jest dla ustalenia, czy
mieszkają Państwo na obszarze działania LGD „Ziemia Pszczyńska”, co jest warunkiem
koniecznym uczestnictwa w quizie, natomiast Państwa numer telefonu jest nam
potrzebny, by skontaktować się z Państwem w razie Państwa nieobecności podczas
wręczenia nagród, celem ustalenia odebrania nagrody w późniejszym terminie.
•

Podanie przez Państwa imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania jest
warunkiem koniecznym uczestnictwa w quizie.

•

Podanie przez Państwa numeru telefonu jest dobrowolne. Jeżeli nie będą
Państwo obecni podczas ogłoszenia zwycięzców, to w razie wygranej brak
Państwa numeru telefonu uniemożliwi nam kontakt z Państwem – skutkiem tego
będzie utrata nagrody i przekazanie jej następnemu zwycięzcy.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności
końcowej operacji, zgodnie z § 5 umowy o przyznaniu pomocy Nr 00483-6945UM1230882/18 z dnia 16 maja 2018 r.
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. 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.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

