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REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO PRZEDSZKOLAKA 

I. Organizator 

Organizatorem Pleneru malarskiego przedszkolaka jest Słowińska Grupa Rybacka z siedzibą w Przewłoce 

przy ul. Usteckiej 8, 76-270 Ustka.  

II. Termin i miejsce pleneru 

Plener odbędzie się na terenie Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce (ul. Ustecka 8) w dniu 22 maja 

2019r. (środa) w godzinach: I grupa: 09:00-10:30, II grupa: 11:00-12.30, III grupa: 13.00-14.30. 

III. Cel i temat pleneru 

Celem pleneru jest kształtowanie postaw ekologicznych, rozbudzenie zmysłu obserwacji i uwrażliwienie 

na piękno otoczenia, rozbudzenie zainteresowania najmłodszych mieszkańców ich miejscem 

zamieszkania oraz najbliższym otoczeniem, promocja obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

Tematem pleneru jest: rybacki charakter obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej – przyroda, morze, statki, 

ryby, sieci –  według własnej inspiracji. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami pleneru mogą być grupy przedszkolne zgłoszone przez opiekunów/wychowawców  

z terenu działania Słowińskiej Grupy Rybackiej (gmina miejska Ustka, gminy wiejskie: Ustka, Słupsk, 

Kobylnica, Kępice, Smołdzino). 

2. Jedna placówka przedszkolna może zgłosić jedną grupę. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 30 

osób. 

3. Liczy się kolejność zgłoszeń, tj. kompletnie wypełnionego formularza zgłoszenia. 

4. Formularz zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres: biuro@sgr.org.pl do dnia 17 maja 2019r. 

5. Organizator zapewnia materiały plastyczne oraz poczęstunek.  

6. Wybrane prace znajdą się w kalendarzu promocyjnym Słowińskiej Grupy Rybackiej na 2019r. 

7. Wyboru prac dokona Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej.  

8. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym nie będą zwracane uczestnikom. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac i ich zdjęć oraz wizerunku uczestnika 

do celów promocyjnych Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

10. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby 

dokumentujące działalność Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

V. Klauzule RODO 

A. Administratorem danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. 

1. Z administratorem danych osobowych można 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; 
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2. 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. 2. 

3. 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). 

4. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 

lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego  

z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r.  

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 oraz z 2018 r. poz. 1503). 

B. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego  

z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

1. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 

dprow@pomorskie.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

2. 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@pomorskie.eu lub pisemnie na adres 

korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2. 

3. 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 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 (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). 

mailto:iod@arimr.gov.pl


 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

Tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl 

 

 

4. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), w związku z ustawą  

z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140 

i 1625) 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 oraz z 2018 r. poz. 1503). 

C. Administratorem moich danych osobowych jest Słowińska Grupa Rybacka z siedzibą  

w Przewłoce, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka. 

1. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@sgr.org.pl 

lub pisemnie na adres korespondencyjny Przewłoka ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka. 

2. 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: iodo@rt-net.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2. 

3. 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). 

4. 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 i 1625) 

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. 
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Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym "Rybactwo i 

Morze" (Dz. U. poz. 1435 oraz z 2018 r. poz. 1503). 

 

Zgłoszenie udziału w plenerze jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji zapisów niniejszego 

Regulaminu, w tym: 

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, np. dostawcom wparcia 

informatycznego. 

2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji zadań. 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. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679. 

4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Liście 

obecności na plenerze w ramach operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  

i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” stanowiącej 

załącznik do wniosku o płatność w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem  projektów 

grantowych, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania pleneru. 


