
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  i  mojego  dziecka/podopiecznego   danych   osobowych  w
zakresie  podanym w  niniejszym oświadczeniu,  w związku  z  moim przystąpieniem do projektu  pn.
„Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z  rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”  
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU  działania  5.1  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej  odporności  na
zagrożenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oświadczam,  że  zostałam/em  poinformowany,  że  powyższą  zgodę  mogę  w  dowolnym  momencie
odwołać.
Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

……………………………….………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przechlewo jest Wójt Gminy

Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo.
2. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  skontaktować  się  z

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e- mail:iodo@przechlewo.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia do projektu pn. „Cyfrowa Gmina –-Wsparcie

dzieci  z   rodzin  popegeerowskich  w  rozwoju  cyfrowym  –  Granty  PGR”  
Osi  Priorytetowej  V  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej  odporności  na
zagrożenia  REACT-EU  działania  5.1  Rozwój  cyfrowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej
odporności na zagrożenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu wskazanego w treści
zgody. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może
zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej
wycofania. 

6. Dane  będą  mogły  być  również  przetwarzane  w  związku  z  dochodzeniem/obroną  roszczeń,  w
związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich i dziecka/ podopiecznego danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja
każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  odrębnych,  nie  dłużej  jednak  niż  do  czasu
cofnięcia zgody, która może zostać cofnięta w każdym czasie.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do
ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez
Administratora.

 


