
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO  przez Gminę Wołczyn w
zakresie danych zawartych w oświadczeniu które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku - Granty PPGR -
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju. 

......................................................
czytelny podpis wyrażającego zgodę

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  (zwane  dalej  rozporządzeniem
RODO)  informuję , iż:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Wołczyn  reprezentowana  przez  Burmistrza
Wołczyna  z  siedzibą  -  Urząd  Miejski  w  Wołczynie,  46-250  Wołczyn  ul.  Dworcowa  1  (dalej  zwany  jako
Administrator).  
Z administratorem można się skontaktować:

1) listownie na adres: ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn;
2) telefonicznie 077 4188340
3) przez email: info  @  wolczyn.pl  

2. Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: rodo  @wolczyn.pl  

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

1) przyjęcia oświadczenia  ,  
2) złożenia wniosku Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
3) archiwizacji sprawy

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.4.2016  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) (tj.  przetwarzanie danych osobowych jest
realizowane na podstawie zgody właściciela danych osobowych).

4. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do niezbędnego do zawarcia umowy z
operatorem grantu lub do czasu cofnięcia zgody.

5. Odbiorcy danych 
1) Administrator  może przekazać  dane  dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  z  siedzibą  w

Warszawie, 01-044, przy ul. Spokojnej 13A w celu weryfikacji oświadczeń niezbędnych do
podpisania umowy . 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem
ochrony danych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Wymóg podania danych 
Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. 
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