
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla uczestników operacji „Tradycja i Rozwój” oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w 

związku z ubieganiem się o udział w operacji „Tradycja i Rozwój” 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ul. 

Lubelska 43a 10-410 Olsztyn, oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację Centrum 

Doradztwa Rolniczego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

daneosobowe@wmirol.org.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: 89 534-05-67;  

lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 

3) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w operacji „Tradycja i Rozwój”. 

Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest 

równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia 

udziału w operacji „Tradycja i Rozwój”.  

4) Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu do udziału w operacji „Tradycja i Rozwój” dane osobowe 

będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

9) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach i materiałach 

audiowizualnych z  operacji mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców.  

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. 

Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zabrania i 

zniszczenia materiałów wykorzystanych i rozpowszechnionych przed ich wycofaniem. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania przez Administratora 

dokumentacji dot. operacji „Tradycja i Rozwój”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, tj. w trakcie realizacji operacji oraz po jej zakończeniu w terminie 5 lat od dnia 

wypłaty Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa środków z tytułu zrealizowania operacji.  
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