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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW 

PT. „SZTUKA CARVINGU - WARSZTATY DEKOROWANIA POTRAW” 

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wyrażenie zgody przez uczestników na gromadzenie  

i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 

95/46/CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu prawidłowej realizacji operacji  

pt. „Sztuka carvingu- warsztaty dekorowania potraw”.  

2. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna 

Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, pod adresem ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, zwane dalej LGD 

Turystyczna Podkowa. 

3. Inspektor Ochrony Danych 

W LGD Turystyczna Podkowa wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@turystycznapodkowa.pl lub 

pisemnie na adres siedziby LGD, wskazany w pkt 2.  

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Jako administrator LGD Turystyczna Podkowa będzie przetwarzać dane osobowe uczestników w celu 

przeprowadzenia warsztatów dekorowania potraw na podstawie przepisów RODO: art.6. ust.1 lit. b – 

wykonanie umowy, art. 6 ust.1 lit c – wypełnienie obowiązku prawnego, art.6 ust.1 lit. d – ochrona żywotnych 

interesów osoby. 

5. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez 

okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach w zakresie archiwizacji dokumentów. 

6. Odbiorcy danych 

Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać  

z przepisów prawa i/lub z warunków umowy zawartej na realizację operacji w ramach KSOW. 

7.   Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, uczestnikom warsztatów przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych;  

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Jeżeli uczestnik warsztatów chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień proszony jest o kontakt z LGD 

Turystyczna Podkowa. 

8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
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Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

         

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższej „Klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania 

danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą” i wyrażam zgodę na gromadzenie  

i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna 

Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, pod adresem ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw  

w celu prawidłowej realizacji operacji pt. „Sztuka carvingu- warsztaty dekorowania potraw”.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez Stowarzyszenie 

LGD Turystyczna Podkowa w materiałach informacyjnych i promocyjnych publikowanych na stronie 

internetowej www.turystycznapodkowa.pl 

 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy  

z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j. z dnia 05 kwietnia 2017 r.) 

 

 

        …………………………………………. 

(data i podpis uczestnika) 

 

 

 


