
 
Zał. nr 3  
do Regulaminu funkcjonowania  
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie  

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazujemy 

informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze,  

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (dalej: Administrator).  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, w celu realizacji zadań związanych  

z członkostwem w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego określonych w Regulaminie 

funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego.  

4) dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:  

a. podmiotom wnioskującym o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.),  

b. organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Lubuskiego w Zielonej Górze czynności kontrolnych, audytowych na podstawie przepisów prawa.  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych  

z członkostwem w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego, a po jego ustaniu zgodnie  

z terminami archiwizacji określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych i wniesienia 

sprzeciwu do przetwarzania danych.  

7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  



8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Województwa Lubuskiego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

uczestnictwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Województwo Lubuskie,  

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w celu realizacji zadań związanych z członkostwem w Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego.  

 

□TAK            □NIE  

 

 

…………….............................  

data i czytelny podpis  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 


