
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY 
FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE 
OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 
SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA 
LATA 2014-2020 JAKO: 
  

 
  

PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY / BENEFICJENT1,2 
  

 
  

PEŁNOMOCNIK PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY / BENEFICJENTA1 
  

 
  

OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE POMOCY / BENEFICJENTA1  

  

  

 
  

WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL / POSIADACZ / WSPÓŁPOSIADACZ NIERUCHOMOŚCI1 
  

 
  

WSPÓŁWŁAŚCICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA BENEFICJENTA 
  

 
  

MAŁŻONEK BENEFICJENTA 
  

 
  

MAŁŻONEK WSPÓŁWŁAŚCICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA BENEFICJENTA 
  

 
  

GRANTOBIORCA 

 

Imię i nazwisko:  
 

Adres:  
 

Znak sprawy:  
(wypełnia pracownik 
UM) 

 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez  

Lokalną Grupa Działania Nowa Galicja z siedzibą w Kołaczycach 

W związku z treścią art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie 

2016/679”, Samorząd Województwa informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z siedzibą w Kołaczycach, 

ul. Mickiewicz 90, 38-213 Kołaczyce; 

2. Z Administratorem można kontaktować się:  

poprzez adres e-mail: lgdnowagalicja@op.pl, 

telefonicznie 510 180 236,  

lub pisemnie na adres korespondencyjny; Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, 

ul. Mickiewicza 90, 38-213 Kołaczyce; 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Oświadczenie dotyczące danych osobowych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/beneficjenta może złożyć 

pełnomocnik tylko w przypadku, gdy posiadane przez niego umocowanie ma charakter szczegółowy, wskazujący wyraźnie, 

w jakim zakresie zgoda na przetwarzanie danych mocodawcy ma być przez pełnomocnika udzielona. W takim przypadku do 

oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych mocodawcy. 

mailto:lgdnowagalicja@op.pl


3. Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 

ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1167) oraz rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555), 

tj. w celu przyznania pomocy finansowej;  

4. Zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do Samorządu Województwa 

Podkarpackiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej projektem, zgodnie z ustawą 

w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pani/Pana dane osobowe 

mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora  w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej 

umowy. 

5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa 

w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu 

okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 

roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres 

przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 

przeprowadzenia archiwizacji; 

6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych 

w Rozporządzeniu 2016/679; 

7. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 



8. podanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

2016/679 wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości 

zawarcia umowy / nieprzyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. 


