Klauzula informacyjna:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w z organizacją szkoleń, w tym szkoleń za
pomocą środków elektronicznych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla
podmiotów zewnętrznych i beneficjentów.

W związku z treścią 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. s. 2.), dalej: „RODO”,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) informuje, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku organizacją
szkolenia z zakresu ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach IV naboru wniosków na działanie M16
Współpraca w przedmiocie operacji: KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW jest ARiMR z siedzibą
w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez email: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany
w pkt 1.

3.

Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku art. 66 ust 1, lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 808/2014 z dnia 17.07.2014 r. ustanawiającego zasady stosowania ww. Rozporządzenia 1305/2013.

4.

Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z
(nazwa szkolenia) tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– w odniesieniu do osób zgłaszających chęć uczestnictwa ww. szkoleniu celu realizacji Strategii komunikacji
PROW 2014-2020 o której mowa w Rozporządzeniu nr 808/14.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
2) podmioty przetwarzające w imieniu Administratora na mocy zawartej umowy, m. in. dostawcy IT.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w pkt 3. będą
przetwarzane przez okres trzech miesięcy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji
(należy zostawić zdanie drugie o ile dotyczy).

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.

8.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia szkolenia o którym mowa
w ust.1, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych będzie brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu
organizowanym przez ARiMR.

