
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

................................................................. 
(imię i nazwisko składającego wniosek) 

................................................................. 
(adres zamieszkania składającego wniosek) 

................................................................. 
(imię i nazwisko członka rodziny  

pracującego w PGR) 

................................................................. 
(nazwa i adres miejsca zatrudnienia  

członka rodziny pracującego w PGR) 

................................................................. 
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

osoby składającej wniosek) 

Ja, niżej podpisany, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

i danych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy i adresu miejsca zamieszkania, 

numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a także imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu 

zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, 

pradziadków/opiekunów prawnych), w celu obsługi, organizacji i realizacji Konkursu 

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

–„Granty PPGR”  

....................................... ....................................... 
miejscowość i data czytelny podpis osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ochrona Danych Osobowych 

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w 

Górzycy jest Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1,69-113 Górzyca. 

2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 

możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, 

kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; 

realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które 

na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania 

sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. 

12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:iod@itmediagroup.pl

