
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z wolą przystąpienia do zadania „Aktywniejsi z każdym dniem – działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) z siedzibą: ul. 

Senatorska 14, 42-400 Zawiercie, biuro: ul Polska 14 B, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 02014, adres e-mail: 

cil@cil.org.pl. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 

dane osobowe są niezbędne do objęcia ubezpieczeniem. 

3. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w wycieczkach realizowanych 

w ramach zadania „Aktywniejsi z każdym dniem – działania na rzecz osób niepełnosprawnych” a 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w wycieczkach. Podstawą 

przetwarzania danych jest moja zgoda.  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania „Aktywniejsi z każdym 

dniem – działania na rzecz osób niepełnosprawnych”  w szczególności objęcia ubezpieczeniem od 

nieszczęśliwych wypadków.  

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania realizatorowi zadania pn. „Aktywniejsi z 

każdym dniem – działania na rzecz osób niepełnosprawnych”– Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. 

Senatorska 14, 42-400 Zawiercie, biuro: ul. Polska 14 B, 42-400 Zawiercie. Moje dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym niezbędne działania na zlecenie Centrum Inicjatyw 

Lokalnych. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zadania oraz do 5 lat licząc od początku 

roku następującego po roku, w którym Centrum Inicjatyw Lokalnych realizował zadanie. 

10. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych oraz do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. 

11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku uznania, że moje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem iod@cil.org.pl. 

 

 

….…………………….                              ……..……………………………………… 

Miejscowość, data              CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 
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