
 

PROJEKT „MODA NA ZERO WASTE” JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE  
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI ADMINISTROWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ CIVIS POLONUS. 

ZAŁĄCZNIK NR 1:  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO 
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU „MODA NA ZERO WASTE” 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z poniższą klauzulą. 
 
W związku z Pani/Pana zgłoszeniem do udziału w projekcie pt. "Moda na zero waste” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego "Pogranicze" z udziałem Klubu Liderów Młodzieżowych w Lubaniu - w ramach 
Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez 
Fundację Civis Polonus jako Operatora - informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie 
Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań; 
„Administrator Danych Osobowych”). 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w ww. 
przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji. 
3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: pogranicze-csb@home.pl, tel. 75 721 50 
77. 
4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Dane osobowe uczestników projektu przetwarzane są w celu realizacji projektu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji oraz dla 
wzięcia udziału w projekcie. Dane przetwarzane będą przez okres realizacji projektu, oraz 
maksymalnie do pięciu lat po jego zakończeniu. Po tym czasie zostaną usunięte.  
7. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć, przy czym wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, ale jest 
jednoznaczne z brakiem możliwości kontynuacji udziału w projekcie. 
8 Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, 
a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych, w tym profilowaniu. 

 


