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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w związku realizacją operacji pt. "I-eko i-logicznie”, w ramach
konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. Dane osobowe będą przetwarzane,
zgodnie z właściwością, przez następujące jednostki:

1) Południowa Oficyna Wydawnicza sp. z.o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin;
2) Pracownia Badań Społeczności Lokalnej i Rynku dr Jan Ermanowicz, u;. Zagrodowa 50, 63-200

Jarocin
3) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

2. Dane osobowe będą również przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dane administratorów danych osobowych i kontakty do nich oraz kontakty do inspektorów ochrony
danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez podmioty
wymienione w ust. 1 i 2, są zawarte w tabeli zamieszczonej poniżej niniejszej Informacji.

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Komisję Europejską, organy Krajowej
Administracji Skarbowej oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez właściwy podmiot, wskazany w ust. 1, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 57c ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art.
57g ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.),
tj. realizacji operacji partnera KSOW na podstawie zawartej umowy na jej realizację, a także
obowiązku określonego w formularzu tej umowy, wynikającego z art. 57g ust. 1 tej ustawy, tj.
przeprowadzania kontroli i audytów, wypłacenia środków finansowych z tytułu realizacji operacji
oraz odzyskania tych środków w przypadkach określonych w umowie. Ponadto dane osobowe będą
przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 13 ust. 3 i §
23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.) w
związku z wykonywaniem zadań określonych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz na podstawie
postanowień zawartej umowy na realizację operacji.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 5,
tj od dnia otrzymania umowy na realizację operacji zawartej z partnerem KSOW – w przypadku
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8. podmiotu wskazanego w ust. 2, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z tytułu zrealizowania operacji jednostce, która
zrefundowała partnerowi KSOW koszty poniesione z tego tytułu. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania danych osobowych może zostać
przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora danych
osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w RODO.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować
odmową przyjęcia zgłoszenia na seminarium.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
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Nazwa jednostki, w której
są przetwarzane dane
osobowe wnioskodawcy

Nazwa i kontakt do
administratora danych
osobowych

Kontakt do inspektora
ochrony danych
osobowych

1. Centrum Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w
Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie, sekretariat@cdr.gov.pl

iodo@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 do 38 
wew. 120

2. Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, e-mail:
info@arimr.gov.pl lub adres
korespondencyjny: ul. Poleczki 33,
02-822 Warszawa.

iod@arimr.gov.pl, pisemnie
na wskazany adres
korespondencyjny
Administratora danych
osobowych lub za
pośrednictwem ePUAP

3. Południowa Oficyna
Wydawnicza sp. z o.o.

Południowa Oficyna Wydawnicza
sp. z o.o., redakcja@jarocinska.pl

p.piotrowicz@jarocinska.pl

4. Pracownia Badań Opinii
Publicznej Społeczności
Lokalnej i Rynku dr Jan
Ermanowicz

Pracownia Badań Opinii Publicznej
Społeczności Lokalnej i Rynku dr
Jan Ermanowicz, ul. Zagrodowa
50, 63-200 Jarocin,
biuro@pracownia-ej.pl

biuro@pracownia-ej.pl
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