
 

 

……………………..……………… 
(data i miejscowość) 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

 

ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w przekazanych przeze mnie dokumentach dla celów związanych z wzięciem udziału  

w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 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 "RODO"). 

  

…………........................................................ 
                                            (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 

37-522 Wiązownica, tel: 16 622 36 31, e-mail: sekretariat@wiazownica.com 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i c) RODO  

w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

„Granty PPGR”. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
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publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu 

prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi 

ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe 

w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 

zawarta między stronami umowa. 

11. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

12. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie będą podlegać profilowaniu. 

 


