UPOWAŻNIENIE
(inna osoba prawna - np. spółka, fundacja, NGO, parafia)
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………
Reprezentujący jako:…………………………………………………………………………
Spółkę/fundację/stowarzyszenie/inne* działające pod firmą/nazwą:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
upoważniam.…………………………………………………………………(imię i nazwisko)
do odbioru w imieniu ww. podmiotu usługi doradczej świadczonej przez doradcę
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, z siedzibą
w Mogilnie, ul. Władysława Jagiełły 11.
Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniony do udzielenia niniejszego upoważnienia oraz
oświadczam, że osoba upoważniona jest uprawniona do odbioru usługi doradczej.
Podpis Beneficjenta
……………………..……………………..
Miejsce i data:…………..………………………..
*niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
z siedzibą w Mogilnie, ul. Władysława Jagiełły 11, 88-300 Mogilno.
2) We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lgdsasiedzi.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenie doradztwa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie doradztwa
oraz udokumentowanie działań przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązku archiwalnego i statystycznego,
oraz przez okres niezbędny dla udokumentowania działalności Administratora np. trwałości projektu przy realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione / powierzone podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
współpracownikom Administratora, w tym podmiotom kontrolującym realizację działań Administratora w zakresie udzielonego
doradztwa.(odbiorcy danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Powyższe
prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym
zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
8) Pani/Pana Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością udzielenie doradztwa przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

