
Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni z 

siedzibą: Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia 

b) adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: info@cedynia.pl 

c) Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w 

Konkursie Grantowym  - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w 

ramach projektu Cyfrowa Gmina (tj. przygotowaniem, realizacją, rozliczeniem i utrzymaniem trwałości) po tym 

okresie (w przypadku braku lub przedawnienia roszczeń) dane będą przechowywane w celach archiwalnych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu - Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i trwałości projektu (tj. okres 2 lat od 

ostatniej płatności . 

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne dla właściwej 

realizacji umowy powierzenia grantu. Brak zgody na podanie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

będzie oznaczać rezygnację z podpisania umowy powierzenia grantu. 

h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

i) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 

Data i podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 7, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  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 „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych, w zakresie m. in.: imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego dziecka, imię i 

nazwisko dziecka, adres zamieszkania, imię i nazwisko członka rodziny, który był zatrudniony w zlikwidowanych 

państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w 

Cedyni, Plac Wolności  1, 74-520 Cedynia,  w celu uczestnictwa w projekcie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla 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 . 

 

 

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

/czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ 

 

 
 


