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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO DLA 

UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ 

STOWARZYSZENIE „SOLNA DOLINA” 

   „W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w odniesieniu do art. 14 

ww. rozporządzenia, Stowarzyszenie „Solna Dolina” informuje Państwa o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Solna Dolina” z siedzibą w Kłodawie, ul. 

Dąbska 17, 62-650 Kłodawa. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu  

o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora oraz konieczności realizacji zobowiązań wynikających  

z zawartych przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” umów na realizację projektów, w tym:  

a) udzielenia wsparcia; 

b) realizacji projektu (w tym sporządzania list obecności na szkoleniach, warsztatach, zajęciach 

edukacyjnych, wyjazdach, itd.); 

c) kontroli; 

d) monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji; 

e) statystycznych; 

f) a także realizacji innych celów statutowych, w tym aktywizacji i animacji społecznej. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:  

a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze w związku  

z realizacją projektów; 

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 2 powyżej przez LGD „Solna 

Dolina” z siedzibą w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa oraz: 

1) W przypadku uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki: 

a) Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 

b) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego  

2) W przypadku uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
a) Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  

3) W przypadku uczestników projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020: 
a) Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych 

dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

6. Państwa dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej  

i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii. 

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG) lub do organizacjach międzynarodowych. 

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt: 

solnadolina@wp.pl. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości uzyskania wsparcia poprzez LGD „Solna Dolina” w zakresie wskazanym w pkt. 2. 
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10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa 

sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3b.  

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

13. Państwa dane osobowe będą ujawniane odbiorcom dokonujących badań ewaluacyjnych.  

14.  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji. 

 

 

 


