
 

 

Miejscowość, data ………………………. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

ja, niżej podpisana/y ......................................... 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Człuchów danych osobowych zawartych  w dokumentach, zebranych w celu wzięcia udziału 

w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - „ Granty PGR” 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania 

przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 

………………………………………. 

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

Klauzula informacyjna 

 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję iż : 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Człuchów reprezentowana przez Wójta Gminy 

Człuchów z siedzibą w Człuchowie(77-300), ul. Szczecińska 33. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować pod adresem email: iod@ugczluchow.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. (art. 6 ust 1 lit. a, c 

RODO). 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 

otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępniane operatorom pocztowym. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Brak podania wskazanych w dokumentach konkursowych danych osobowych automatycznie wyklucza 

Panią/Pana z wzięcia udziału w konkursie. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Urząd Gminy Człuchów nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 

…………………………………………… 
Czytelny podpis 


