
 

 
 
 

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”                      
realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. 
 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych  

w Krośnie, ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno. 
2. Uczestnicy mogą się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych  

i realizacji swoich praw przez e-mail rzemioslo@cechkrosno.pl lub pisemnie na adres 

naszej siedziby wskazany w pkt. 1.  
3. Kategorie wymaganych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu 

kontaktowego, adres e-mail, wizerunek.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją 
braku zgody będzie odmowa udziału w szkoleniu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej, za pomocą edytora tekstu 

lub grafiki oraz nagrań video w celach informacyjnych i promocyjnych związanych  
z działalnością Cechu w zakresie projektu „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + 
Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
wymienionego w pkt. 5 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia 

przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 


