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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji i realizacji projektu „Bądź EKO – 
kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów” jest Powiat Tarnowski z siedzibą  
w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. Z administratorem można skontaktować się:  
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem starostwo@powiat.tarnow.pl,  
 telefonicznie +48 14 688 33 00,  
 listownie  –  kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@powiat.tarnow.pl,  

 listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących  przetwarzania  danych 
osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i realizacji projektu pn. „Bądź EKO – 
kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów”.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. 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), w skrócie RODO. W przypadku danych, które zostały lub 
zostaną podane dobrowolnie (np. wizerunek) podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Podanie danych -  za wyjątkiem danych podawanych dobrowolnie  -  jest warunkiem niezbędnym udziału w 

rekrutacji i realizacji projektu.  
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania 

(poprawiania), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto w 
odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do żądania usunięcia tych danych. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po 

rozliczeniu projektu.  
9. Odbiorcą danych osobowych będą: odpowiednio Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Dwudniakach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują na rzecz Administratora zadania związane z 
utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu.  

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12, 31-002 Kraków kontrole 
projektu. 
 

 

 
Powyższą informację o sposobie przetwarzania moich danych osobowych, stanowiącą spełnienie przez 
Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 w/w rozporządzenia, przyjmuję do wiadomości. 
 

 

 

         ……………………………………………………………… 
               Data, czytelny podpis uczestnika/czki projektu  
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Data, (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
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