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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych w związku  

ze wsparciem rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu 

komputerowego oraz dostępu do Internetu w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa 

Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty 

PPGR”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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. 
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*niepotrzebne skreślić 



 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Susza, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz 

tel. 55 278 60 15. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem  

e-mail: zastepcaiod@susz.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora wymieniony w pkt. 1. 
Cel przetwarzania i podstawa prawna 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi  

w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu w ramach 

Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym –„Granty PPGR” na podstawie art. 6 ust 1. lit. a) RODO. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, 

podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonymi przepisami prawa. 

Przekazanie danych osobowych do państwa Trzeciego lub organizacji Międzynarodowej 

Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

 usunięcia danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 
wycofania zgody należy dostarczyć wniosek); 

 wniesienia skargi do Prezes UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych  osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne do wsparcia rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu w ramach 
Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –„Granty PPGR”. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem 
sprawy bez rozpatrzenia. 

 


