
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Pływać jak żabka, realizowanego przez Gminę Popielów, w ramach 

realizowanego projektu grantowego innowacyjne formy spędzania wolnego czasu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka  

w celach związanych z realizacją i rozliczeniem projektu i przyjmuję do wiadomości że: 

1. Administratorem moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka (zwanych dalej Danymi 

Osobowymi) jest Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  reprezentowany przez Wójta 

Gminy Popielów, zwany dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO). 

2. W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, funkcję tę pełni: 

 NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole  

kontakt listowny: Urząd Gminy w Popielowie, ul Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e mail: iod@netkoncept.com 

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji i 

rozliczenia w/w projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(PROW). 

4. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Pływać jak żabka”,  

w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
5. W związku z warunkami realizacji i rozliczenia projektu Dane Osobowe zostaną przekazane do następujących 

administratorów danych: 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 

Warszawa; 

 Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych mogę kontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

 Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; 

 Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych mogę kontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@opolskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; 

 Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.  

 Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych mogę kontaktować się 

poprzez adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-

034 Pokój; 

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie 

wymienionych podmiotów, a także podmiotów realizujących kontrole w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nadzorowanego przez ARiMR;  

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

11. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, 

w tym profilowaniu. 
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