
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
    

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

które podałam/łem we wniosku o dofinansowanie zakupu komputera w związku z realizacją 

rządowego programu dla byłych pracowników PGR, w celu obsługi, organizacji  

i realizacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.  

 
 

       ………………..………..…………….                     ……………………………………………………………  

                        (data)                 (czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (zwanej dalej 

RODO) informujemy, że:   
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jerzmanowa z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, tel. 76 831 21 21. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodags@iodags.pl 
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach 

związanych z uczestnictwem w projekcie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne i strony 
zawartych umów. 

5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz 
ograniczenia przetwarzania danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 
adres:    ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z 
przepisami prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych uniemożliwi 
udział                  w projekcie grantowym, o którym mowa w pkt 3. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam(em) się  z powyższą informacją. 

  

 

       ………………..………..…………….                     ……………………………………………………………  

                        (data)                 (czytelny podpis) 


