
 

 
Projekt „Bliżej tradycji, bliżej siebie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu współpracy  Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020. 

 
DEKLARACJA 

 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Bliżej tradycji, bliżej siebie” 

W związku z realizacją projektu “Bliżej tradycji, bliżej siebie” 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 INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 2016.119.1), dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych” lub „RODO”, informujemy, że: 

Administrator danych Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 
Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (w skrócie: KARR S.A.), wpisana do KRS pod 
numerem 0000073772, NIP 611-010-69-61, REGON 230177996, która działa na w 
ramach projektu na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych zawartej z 
administratorem tj. Miasto Jelenia Góra z siedzibą przy pl. Ratuszowym 58, 58-500 
Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

Dane kontaktowe Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 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 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w ramach 
projektu pn. „Bliżej tradycji, bliżej siebie”, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu współpracy  Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020. 
Dokumentacja zdjęciowa oraz filmowa (w tym obejmująca Pani/Pana wizerunek oraz 
prezentowanego przez Panią/Pana produktu, rzemiosła, miejsca i sposobu jego 
wytwarzania) może zostać wykorzystana w celu udokumentowania 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. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów;  

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze wynikającego między innymi z przepisów podatkowych, 
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rachunkowych, unijnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów 
księgowych, dokonywanie płatności czy rozliczeń danego projektu etc.); - art. 6 ust. 1 
lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora – np. w celu 
zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celu 
archiwizacji danych. 

1.  

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: - przez czas trwania projektu oraz 
przez czas niezbędny do udokumentowania podjętych czynności realizowanych w 
ramach projektu w zakresie jego przygotowania i rozliczenia, ewentualnego zawarcia 
umowy oraz archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
regulacjami i przepisami prawa (co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia Raportu 
Końcowego. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie: - współadministratorom 
projektu tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Jelenia Góra w 
zakresie niezbędnym do realizacji projektu; - podmiotom wspierającym KARR S.A. w 
prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia danych (np. biuro 
rachunkowe, obsługa IT, obsługa prawna); - podmiotom wykonującym funkcje 
bezpośrednio związane z realizacją projektu w tym w szczególności realizującym 
badania ewaluacyjne i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach projektu oraz zadania związane z audytem, 
kontrolą, monitoringiem; - innym podmiotom co do których istnieje obowiązek podania 
danych w celu realizacji/zawarcia umowy (np. na potrzeby zawarcia umowy 
ubezpieczenia). 

Przekazywanie 
danych poza EOG 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO); sprostowania 
danych (na podstawie art. 16 RODO); ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 
18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).  

Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 
usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 
mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 
danych. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby 
administratora danych lub mailowo na adres iod@karr.pl 

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu 
decyzji 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie 
zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prowadzenia zadań 
w związku z realizacją projektu. Konsekwencją niepodania określonych danych 

będzie brak możliwości udziału uczestnika w projekcie.   

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem. 
 
 
 
 
 
 …………………………………………                                                               ………………………………………………….. 
              (Miejscowość i data)                (Podpis ) 
 


