KOMUNIKAT

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pragnie zawiadomić podmioty
uczestniczące w przedsięwzięciach
organizowanych przez Krajową Sieć Obszarów
Wiejskich odnośnie publikacji ich wizerunku, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25
maja br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 oraz ustawą o ochronie danych osobowych, która zaczyna obowiązywać w tym
samym dniu, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r:
1) Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas przedsięwzięć
organizowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich odnośnie wizerunku jest Marszałek
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel.+48 (85) 6654549,
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@wrotapodlasia.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji
przedsięwzięć w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. rozliczenia projektu.
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7) Podanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne.
8) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

