
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

KARTA DORADZTWA NR*.................... 

I. INFORMACJE O BENEFICJENCIE 

Imię i nazwisko klienta (beneficjenta): ………………………………………………………………………………………...   

Nazwa instytucji: ………………………………………………………………………………………………………………………….    

Adres: ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………. tel. ……………………………………………………………    

 
II. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł wspieranego projektu:..………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr działania/poddziałania: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

III. INFORMACJE O ZAKRESIE DORADZTWA 

 

Opis doradztwa (czego dotyczyło): 

 
 
 
 
 

 

IV. UWAGI DORADCY: 

 

 

Lp. 

 

Treść uwagi 

Czy Beneficjent zastosował się do uwag? – należy wstawić „X” przy wybranej 

odpowiedzi 

(weryfikacja dokonywana jest przez pracownika biura LGD po złożeniu 

wniosku) 

TAK NIE Uzasadnienie 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 Data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji: 

………………………………………………………………………………… 
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Imię i nazwisko doradcy:…………………………………………… 

Data usługi doradztwa:………………………………………………  

Czas trwania: ……………………………………………………………. 

 
ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ BENEFICJENTA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WYSZCZEGÓLNIONYCH W CZĘŚCI IV KARTY 
UWAG. JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENT MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PUNKTY ZA KRYTERIUM „KORZSTANIE Z DORADZTWA 
INDYWIDUALNEGO W LGD „KORONA SĄDECKA”, ZOSTANĄ PRZYZNANE JEŻELI WNIOSKODAWCA LUB PEŁNOMOCNIK LUB OSOBA 
DO KONTAKTU WPISANA WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, SKORZYSTAŁA Z DORADZTWA INDYWIDUALNEGO W BIURZE LUB 
NA DYŻURACH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA W GMINACH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI LGD ORAZ ZASTOSOWAŁA 
SIĘ DO WSZYSTKICH UWAG ZAWARTYCH W KARCIE DORADZTWA. 
 
 
 
 
 
 

   

czytelny podpis doradcy  czytelny podpis klienta (beneficjenta)**) 
 
 
* nr składa się z nr kolejny karty  
 
**) Przyjmuję do wiadomości poniższą informację: 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
DLA BENEFICJENTÓW LGD „KORONA SĄDECKA” 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych: 
 
 

1. Administrator 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” 
ul. Papieska 2/21, 33-395 Chełmiec 

 
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora w ramach działalności 

statutowej, w szczególności obsługi wniosków o dofinansowanie oraz prowadzenia doradztwa na Państwa rzecz; 
 dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; 
 określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: 
 
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w 

szczególności realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów o stowarzyszeniach, jak również przepisów dotyczących 
działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności obsługi wniosków o dofinansowanie oraz prowadzenia doradztwa na 
Państwa rzecz; 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; 
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 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody, przetwarzanie odbywa się w celach wskazanych w treści zgody.  
 

3. Prawnie uzasadnione interesy Administratora 
 
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 
możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.  
 

4. Odbiorcy danych 
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym mogą być podawane do publicznej wiadomości, jeśli wymagają tego 
obowiązujące przepisy prawa, regulujące działalność statutową Stowarzyszenia. Ponadto Państwa dane mogą być przekazane 
podmiotom, z którymi administrator współpracuje w związku  
z realizacją działalności statutowej (np. podmioty realizujące wspólne projekty  
z administratorem). 
 

Ponadto dostęp do Państwa danych mogą mieć członkowie organów statutowych Administratora, na potrzeby realizacji kompetencji 
statutowych. 
 
Dane mogą być także przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne oraz 
doradcze.  
 
Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów. 
 

5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi 
działalności stowarzyszeń oraz przepisami regulującymi działalność statutową Stowarzyszenia, jak również okres wymagany przez 
instytucje finansujące działalność Stowarzyszenia. 
 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 
 
Mają Państwo prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych; 
 żądania sprostowania swoich danych; 
 żądania usunięcia swoich danych; 
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
 cofnięcia udzielonej zgody; 
 wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych. 

 
Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany  
w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
 

7. Inspektor Ochrony Danych 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Moniki Turek (e-mail kontaktowy: mpaciorek@lgdkoronasadecka.pl). 
 

8. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów przetwarzania, w szczególności udzielania doradztwa 
oraz obsługi wniosków o dofinansowanie. 
 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
 
Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa 
danych profilowaniu. 

 
10. Prawo wniesienia skargi 

 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


