Projekt realizowany w ramach zadania zleconego i finansowanego
przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

KLAZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU
I UDOSTĘPNIENIU WIZERUNKU
„Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa
zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”
w ramach realizacji zadania zleconego i finansowanego ze środków
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest: Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Szczecinie.
2. W sprawach związanych z danymi uczestnicy mogą kontaktować się z Inspektorem
Ochrony
Danych
pod
wskazanym
adresem
poczty
elektronicznej:
biuro@pszczoly.szczecin.pl
3. Dane uczestników projektu będą przetwarzane w celu realizacji w/w projektu, którego
są uczestnikami, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestników projektu stanowi art.
6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
5. Dane uczestników projektu zostają powierzone do przetwarzania Realizatorowi
projektu: Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Szczecinie. Dane osobowe
uczestników projektu mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie dysponenta środków lub realizatora projektu.
6. Dane osobowe uczestnika projektu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe uczestnika projektu nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe uczestnika projektu będą przechowywane do czasu zakończenia
realizacji
Projektu
w
Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Zachodniopomorskiego oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
10. Uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa we wsparciu, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
projektu.

12. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Szczecinie poprzez jego publikację na stronie internetowej dysponenta środków
i realizatora projektu na ich profilach Facebook w celu promowania działalności
w ramach projektu.
13. Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 880 ze zm.) uczestnicy projektu
wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Wojewódzkiemu Związkowi
Pszczelarzy w Szczecinie przez dysponenta środków, realizatora projektu w postaci
zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych w ramach zajęć, spotkań, innych
wydarzeń. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej
dysponenta środków, i realizatora projektu i na ich profilach na portalu Facebook
w celu promowania działalności w ramach projektu.

