
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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(Dz. Urz. UE L 

119/1 z 04.05.2016r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji konferencji 

„Kreowanie mody na sztukę w biznesie online”, jest Małopolska Agencja Rozwoju Edukacji 

Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce Wielkiej nr. 638, jako Korzystający;  

2) W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się 

kontaktować na adres e-mail: redakcja@sadecki.news 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z realizacją zadania publicznego zgodnie z przepisami prawa, wynikającymi z ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów 

Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,  

4) W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/ firma, 

adres e-mail.  

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji spotkania.  

6) Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.  

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator, Województwo Małopolskie z 

siedziba w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. „Kreowanie mody na sztukę w biznesie online”, 

realizowanego przy wsparciu finansowy m Województwa Małopolskiego oraz podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji 

publicznej)  

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania 

publicznego, jak również przez okres niezbędny do celów archiwizacji dokumentacji,  

9) Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji 

międzynarodowej.  

10) Przysługuje Panu/Pani:  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowy ch;  prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych;  prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przeniesienia danych 

osobowych,  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

11) Administrator informuje, że nie przetwarza danych Pani/Pana w sposób, który prowadzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania 


