
 

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

„Granty PPGR”  

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 

REACT-EU 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

szczególnych kategorii, przez Administratora danych, w związku z moim przystąpieniem do 

projektu pn. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia w celu realizowania przez Administratora obowiązków 

wynikających z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

(POPC). 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków 

spoczywających na Ministrze Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji 

Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

 

Dane osobowe przekazałem/łam temu podmiotowi dobrowolnie, świadomie  i jednoznacznie. 

 

 

………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 

skutkować będzie zakończeniem współpracy/uczestnictwa w projekcie. Cofnięcie zgody nie 

spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem. 

 

 

………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej: Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-

2020 (POPC 2014-2020) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z 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 i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsosz jest  

Wójt Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iodo@gminawasosz.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego ma Administratora na 

podstawie przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach 

publicznych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania środków publicznych oraz wykazania 

realizowanych zadań. W przypadku zawarcia lub wykonania umowy dane osobowe 

przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przygotowania, realizacji 

i rozliczenia umowy. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 5 lat, licząc od 

dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu danych osobowych, na podstawie art. 15 

RODO, 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

………………………………… 
          (czytelny podpis) 

mailto:iodo@gminawasosz.pl

