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Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-
2020, w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 

Lista obecności uczestników Zawodów wędkarskich organizowanych w ramach 
Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego  

organizowanych w dniu 06.10.2018 
 

Nazwa 
zadania: 
 

Organizacja imprez towarzyszących Wojewódzkiemu Świętu Karpia oPolskiego  

Data i 
miejsce 
realizacji: 

6-7.10.2018, Niemodlin  
podlegającego refundacji ze środków pochodzących z Pomocy technicznej Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  

Zakres  
 

dla: dorosłych – mieszkańców gmin objętych działaniem Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania „Opolszczyzna”, tj. Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, 
Pokój, Murów, Łubniany, Turawa, Zębowice, Ozimek oraz Lasowice Wielkie. 

  
 

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej  

występującej jako uczestnik zawodów wędkarskich  

 
 

KLAUZULE INFORMACYJNE: 
I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 
33, 02-822 Warszawa; 

3. administrator danych 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 
danych, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
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 „rozporządzenie 2016/679” 

5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań 
wynikających z ustawy z 10.07.2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.10.2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej 
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1767)  
 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  
1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Opolskiego/Województwo 

Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082 przy ul. Piastowskiej 14, którego organem wykonawczym jest Zarząd 
Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka 
Województwa Opolskiego. Zarząd Województwa Opolskiego wykonuje zadania Województwa Opolskiego 
przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, przy 
ul. Piastowskiej 14.  

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: umwo@opolskie.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.1;  

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
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danych, poprzez adres e-mail: iod@opolskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora 
danych, wskazany w pkt. II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
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 „rozporządzenie 2016/679”; 

5. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań 
wynikających z ustawy z 10.07.2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.10.2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej 
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1767) - w celu związanym 
z prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy (w tym oceny wniosku 
o przyznanie pomocy, oceny wniosku o płatność, analizy i oceny innych dokumentów związanych 
z procesem przyznawania pomocy) oraz realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z postanowień umowy o przyznanie pomocy z ww. środków. 

 
III. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą w 
Biestrzynniku, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Zajączka7/1, 45-050 Opole; 

3. administrator danych 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@lgropolszczyzna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 
wskazany w pkt. 2); 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) 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 „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje 
zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu 
realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. e) i f) oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), w związku 
z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) 
oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w 
ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 
w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 
zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1435); 

 
IV. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu 

przy ul. Malczewskiego 1, 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@pzw.opole.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Malczewskiego 1, Opole; 

3. administrator danych 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@pzw.opole.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 
wskazany w pkt. 2) 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych będą w celu realizacji zadań 
statutowych Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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V. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów 

danych) 
1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im 
zadania w drodze zawartej umowy;  

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez 
okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. 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; 

3. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 na Liście obecności 
wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych do 
prawidłowej realizacji operacji w ramach działań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i wdrażanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 
PO RYBY 2014-2020.  

4. mój wizerunek może być wykorzystywany w ramach działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej 
wymienionych wyżej instrumentów wsparcia. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku 
w powyższym zakresie.  

5. obowiązek podania przeze mnie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących jest wymogiem 
niezbędnym do udziału w zawodach wędkarskich. 

6. w odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiadam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

8. w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 
2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. nie przysługuje mi prawo do: usunięcia moich danych osobowych  (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO), przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, 
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Oświadczam, że zapoznałem / -am się i akceptuję REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH Pn. ŚWIĘTO 
KARPIA 2018 oraz „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb” opracowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wędkarskiego 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika 
Nazwa gminy  

Czytelny podpis 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
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