
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Ja/niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w toku procesu aplikowania, realizacji i rozliczania projektu w ramach w/w Konkursu. Wyrażam 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci informacji dotyczącej mojej niepełnosprawności / 

niepełnosprawności towarzyszących osobie pozostającej pod moją opieką prawną (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

Oświadczam również, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną w zakresie stosowania przepisów RODO w Urzędzie 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski (opublikowaną na stronie: http://gryfow.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ ) 

 
 

…………………………………………………………………………………………...……………………… 

                                          (miejscowość, data,  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, który osiągnął pełnoletność) 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Konkursu 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  (dalej: „Konkurs”) 

 

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosownie do postanowień 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski (dalej: 

„Administrator”), z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: 

sekretariat@gryfow.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lesny.com.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach w/w Konkursu i jego 

realizację. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na 

Administratorze – Wnioskodawcy i ewentualnym Beneficjencie w/w Konkursu, na podstawie przepisów prawa 

europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 oraz przepisów prawa europejskiego: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia                  

17 grudnia 2013 r.; rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych przez Administratora są również: 

- konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez 

Administratora konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020 powierzyła 

wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC,                          

a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje, 

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty,  którym UE powierzyła wykonywanie 

zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020, 

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów  teleinformatycznych oraz 

zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i  operatorzy telekomunikacyjni, oraz inne 

podmioty na postawie stosownych umów zawartych z Administratorem. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie podlegają procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                          

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 5 lat od dnia przyznania 

ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca                         

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli                                        

u Administratora przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach 

i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do ubiegania się – przez 

przekazującego dane lub jego dziecko/podopiecznego – o uzyskanie wsparcia przewidzianego w ramach w/w 

Konkursu. 
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