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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na graficzne opracowanie hasła: ,,ENEGETYKA PROSUMENCKA” 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZOWJU GMIN 

PÓLNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 
 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w 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, zwanego dalej „RODO”.  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin 
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Ogonki, ul. Letniskowa 13; 11-600 
Węgorzewo, e-mail: biuro@mazurylgd9.pl    

2. Dane osobowe pozyskane przez administratora będą przetwarzane w następujących celach: 
a. przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, 
b. archiwalnych, 
c. promocji Związku Stowarzyszeń LGD9 z wykorzystaniem wizerunku na stronach 

Związku Stowarzyszeń LGD9 (mazurylgd9.pl, facebook).  
3. Dane osobowe będę przetwarzane na podstawie: 

a. wyrażonej zgody – w zakresie publikacji wizerunku,  
b. prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa  
w Konkursie, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.  

5. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska mogą być uczestnicy (w tym 
podmioty współpracujące ze Związkiem stowarzyszeń przy promocji i organizacji Konkursu). 
Odbiorcami danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu mailowego będą uprawnieni 
przedstawiciele Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych przez Administratora umów. Dane 
te mogą zostać przekazane Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora lub do chwili cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez 
osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

7. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej.  

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.  

9. W oparciu o dane osobowe Związek Stowarzyszeń LGD9 nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  
z prawem przetwarzanie danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


