
 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu NABORU OFERT ATRAKCJI DO  

SZLAKU tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,  

Gór Izerskich i Karkonoszy 

 

DEKLARACJA 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór 

Izerskich i Karkonoszy.” 

 

W związku z realizacją projektu “Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny 

Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” realizowanego  w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czesko-Polska. 

 

Wyrażam chęć udziału w Projekcie.  

 

Nazwa podmiotu:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon/fax:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………... 

 

Strona www:………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Wyrażenie chęci udziału w projekcie jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie państwa 

dawnych osobowych.  

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.  

 

KLAUZULA INFOMRACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) informujmy, że 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z 

siedzibą w Jeleniej Górze, kod pocztowy 58-500, ul. 1 Maja 27 (w skrócie: KARR S.A.). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod 

adresem: iod@karr.pl  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu i w czasie niezbędnym do zrealizowania działań promocyjnych i 

marketingowych administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku udokumentowania podjętych  

czynności w celu przygotowania projektu „Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie 

Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Wykonana przez pracowników administratora 

dokumentacja zdjęciowa oraz filmowa (w tym obejmująca Pani/Pana wizerunek) może zostać wykorzystana w 

celu udokumentowanie podjętych działań w ramach projektu oraz w celach marketingowych i promocyjnych 

KARR S.A., w tym przez ich publikację na stronie internetowej KARR S.A., w ulotkach promocyjnych, 

folderach, materiałach prasowych oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, 

Instagram, itp 



 

 

 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania podjętych przez 

administratora działań w zakresie przygotowania  projektu „Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-

czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (tj. w okresie 5 lat po zakończeniu 

projektu licząc od końca 2021).  

5. W granicach określonych w przepisach  ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) przysługuje Pani/Panu prawo do: 

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679. 

 

Realizacja praw o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi 

Ochrony Danych administratora przez ich przesłanie na adres e-mail: iod@karr.pl  lub listownie na adres 

siedziby administratora. 

 

 

 

 

          …………………………………………                                                               ……………………………………… 

 

              (Miejscowość i data)                (Podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


