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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku ze złożeniem Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub 
Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność w ramach Konkursu 
Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 
„Granty PPGR”, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w w/w 
oświadczeniach.   

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą Klauzulą 
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
  

…………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ruja (Ruja 23, 59 - 243 Ruja),  
zwany dalej Administratorem.  

 
2) W Urzędzie Gminy Ruja Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Kania. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, można  skontaktować się z nim pod adresem: 
iod@centrumbip.pl. Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych  
w urzędzie. 

 

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu składania wniosku przez Gminę Ruja w ramach 
Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina; 

4)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych; 

5)  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia; 
6)  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora w tym podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również 
podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli w związku 
 z realizacją zadań wynikających m.in. z: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej oraz umowy 
dotacji; 

7) Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani do organizacji międzynarodowych 

8)  osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa; 

9)  Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych  
niezbędnych, w szczególności do: 

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego;  
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b) celów archiwalnych w interesie publicznym: - jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną 
przetwarzania danych w ramach projektu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do 
usunięcia albo przenoszenia tych danych 

10)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

 
 


