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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) moje dane osobowe/ dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia, realizacji Projektu "Babia Góra – 4 pory roku", ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-

A Polska – Słowacja 2014-2020, 

2) moje dane osobowe/ dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym 

podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu "Babia Góra – 4 pory 

roku" ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
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Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w 

Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pomocą poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Suchej Beskidzkiej www.powiatsuski.pl w zakładce „ochrona danych 

osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń.  

 


