ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s. 1. - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych
osobowych mojego dziecka* w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania przez:
Wójta Gminy Białośliwie w celu związanym ze złożeniem wniosku o przyznanie
grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”,
Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić

………………...............…….………………………………..
(data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
osoby niepełnoletniej;
ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Białośliwiu jest Wójt Gminy Białośliwie ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340
Białośliwie, e-mail: sekretariat@bialosliwie.net, tel. 672876910.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest złożenie przez Gminę Białośliwie
wniosku o przyznanie grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina –
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj.
zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie

5)

6)

7)

8)

9)

danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3.
Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora,
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie
Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa
członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty świadczące usługi
związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem
łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni;
dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem,
w tym Beneficjentowi projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina (grantodawcy) tj.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie
również Politechnika Łódzka, która jest Operatorem Konkursu Grantowego Cyfrowa
Gmina ‒ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty
PPGR” (zgodnie z Regulaminem tego konkursu). W przypadku otrzymania grantu
odbiorcą Pani/Pana danych może być Ministerstwo Cyfryzacji (w ramach kontroli
prawidłowego wykonania projektu).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia
danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania nieprawidłowych danych;
 żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art.
17 ust. 1 RODO;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, ani
profilowaniu.

