
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
danych osobowych mojego dziecka* w zakresie podanym w oświadczeniu: 

 - OŚWIADCZENIU DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do 
umożliwienia złożenia wniosku przez gminy * 

- OŚWIADCZENIU UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ – które będzie 
podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy * 

przez Gminę Wola Uhruska w celu udziału w projekcie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” 
Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

 

…………………………………………... 

Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

* niepotrzebne skreślić 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 
5, 22-230 Wola Uhruska, telefon kontaktowy: 82 591 50 03. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD): inspektor@cbi24.pl.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem oświadczenia o chęci 
udziału w projekcie „Granty PPGR - Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym”  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust.1 lit. a) RODO – osoba, której 
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów,  

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez 
wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym również profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na 
dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa 
wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym 
interesem Administratora.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 


