
 

„LEPSZE JUTRO” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dla osoby – której dane osobowe dotyczą, od której Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i 

Rynku Pracy w Łomży jako administrator zbiera jej dane i podaje podczas pozyskiwania niżej 

wymienione informacje. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku 

Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, tel. 86 216 73 42, e-mail: 

okk@praca.org.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochronnych danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez i-mail:  okk@praca.org.pl  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z spraw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) Realizacji zadań wynikających z realizacji Umowy  – Rozwój Lokalny Działanie 

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pod nazwą 

„Lepsze jutro” – nr naboru: RPPD.09.01.00-IŻ.00-20-017/20.  

2) Dostarczania wiedzy o regionalnym rynku pracy. 

3) Obsługi organizacyjnej w/w projektów. 

4) Programowania i wykonywania zadań dążących do osiągnięcia strategicznych 

założeń w/w projektów. 

5) Organizacyjnym, kadrowym i technicznym zabezpieczeniu funkcjonowania 

założeń programowych projektów. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy i podmioty powiązane z 

SWEiRP w Łomży w celu pełnej realizacji zadań określonych w projekcie, jak 

również wykonawcom usług szkoleniowych, organom publicznym uprawnionych do 

żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD mogą być pozyskane z 

publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe mogą być również pozyskane z 

innych źródeł, rejestrów publicznych, organów publicznych w przypadkach i zakresie 

wynikającym z przepisów prawa i związanym z realizacją celów określonych w pkt.3.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celów 

określonych w pkt. 3, przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych 

fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania 

umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez SWEiRP w Łomży. Po tym okresie dane będą przechowywane 

jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o 

archiwizacji dokumentów. 

 



7. Posiada Pani/Pan prawo: 

 a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do 

których zachowania zobowiązane jest SWEiRP w Łomży,  

             b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  

             c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie 

                Pani/Pana  zgody; w pozostałych przypadkach, w których SWEiRP w Łomży  

               przetwarza dan osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte  

               po zakończeniu  okresu archiwizacji,  

           d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO,  

           e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, 

              z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których SWEiRP w Łomży     

posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;  

 f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

    z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 

   którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

      8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu, procesu 

           przetwarzania  jest dobrowolne lub obowiązkowe wynikające z wymogu ustawowego. 

           Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji celu, procesu.  

    10 . Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

            również w formie profilowania.  

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

                MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 


