
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: na lata 2014-2020- 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz.Urz.UE L 119 z 

04.05.2016, str.1, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.u. z 2019 r. poz.1781), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Kalsku, nr budynku 91, kod pocztowy 66-100, poczta Sulechów, 

tel. 68 385 20 91, fax. 68 385 28 68, adres e-mail: sekretariat@lodr.pl  

2.  Z Inspektorem ochrony danych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (w skrócie 

LODR) można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 68 385 20 91 wew. 341, tel. 

kom. 513 978 936, poprzez e-mail: iod@lodr.pl, pocztą tradycyjną na adres Administratora 

bądź osobiście w siedzibie Administratora.  

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

a) realizacji uczestnictwa w przedsięwzięciu/operacji: „Konkurs pn. Najładniejsze   

gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2022 roku”. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO,  

b) realizacji przez Administratora umowy na realizację operacji w ramach Planu Działania       

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-

2023,  

c) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony   

      interes LODR - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

4. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zgodnie z przepisami prawa nabędzie majątkowe   

prawa autorskie do wszelkich utworów powstałych podczas i w związku z realizacją 

operacji „Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa 

lubuskiego w 2022 roku”.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i  

współpracowników Administratora. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych lub inne zewnętrzne podmioty współpracujące z LODR w 

ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na 

podstawie umowy z LODR i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami Pani/ Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania 

wszystkich obowiązków wynikających z realizacji przedsięwzięcia/operacji: konkurs pn.: 

Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2021 roku, w tym 



tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń, bądź do momentu 

wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego celu Administratora – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do 

momentu wniesienia sprzeciwu.  

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

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

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji 

przedsięwzięcia za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie 

danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie 

zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.  

11. Pana/Pani dane nie będą pod dane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu).  

12. Może Pan/Pani odmówić zgody na przetwarzanie danych adresowych przez kontakt z 

Inspektorem ochrony danych. 


