OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Europejskie Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich, ul. 29 Listopada 12/3, 99-300 Kutno, tel. 566539565, e-mail
etio@poczta.onet.pl
2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w Europejskim Towarzystwie Inicjatyw
Obywatelskich jest Pani Nadia Harlejczyk kontakt: adres e-mail etio@poczta.onet.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu związanym z zabezpieczeniem do Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie
działalności gospodarczej - wykonywaniem umowy (stosunku) poręczenia wekslowego w
ramach projektu „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III”.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie umowa poręczenia w oparciu o zawartą z Województwem Łódzkim
umową o dofinansowanie projektu pn. „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja
III”.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania.
6. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana//Pani dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

