Szanowny/a Pan/Pani,
Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”)
uprzejmie informujemy, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 (66-400 Gorzów Wlkp.).

2.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@ziph.pl
lub pisemnie na adres siedziby (j.w.).

3.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@ziph.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora (j.w.).

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z Projektem „Lubuskie Bony Szkoleniowe
szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego” który jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie –
2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na
podstawie (podstawa prawna) art. 6 ust. 1 pkt b) 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. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1).

5.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Instytucji Zarządzającej programem oraz właściwym
organom administracji publicznej.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz do czasu upływu
obligatoryjnego terminu archiwizacji dokumentów określonego w wytycznych programowych
do projektów związanych z udzieleniem wsparcia ze środków UE.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

8.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich nie
podania będzie odmowa rozpatrzenia Formularza Zgłoszeniowego i zawarcia umowy wsparcia.

