
 

  

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia w ramach Programu Interreg Czechy – Polska  

2021-2027 Priorytet 2. Turystyka, cel nr 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału 

turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO, informujemy że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego  

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących na mocy RODO, może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych na 

adres e-mail: inspektor@dolnyslask.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w szkoleniu, w tym dane podane  
w formularzu zgłoszeniowym, a także dane w postaci utrwalonego podczas szkolenia wizerunku  
(w formie zdjęć) będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia oraz w celach informacyjno - 
promocyjnych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz Programu Interreg 
Czechy – Polska 2021-2027. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będzie niezbędność wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w szkoleniu.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów przetwarzania, jakimi są 

organizacja wydarzenia oraz działania informacyjno - promocyjne Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska 2014-2020 oraz Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027, a także 

przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.  

6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem z wykorzystaniem 

podanych na wstępie danych. Działanie nie wpływa na przetwarzanie realizowane przed wycofaniem 

zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 

do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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