
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA RODZINY WYMIENIONEGO W 

OŚWIADCZENIA RODZICA / PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

Klauzula informacyjna 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Łysomice, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Łysomice, adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, tel.: tel. 56/678-

32-22 w.33, email: sekretariat@lysomice.pl 

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

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod wskazany powyżej 

adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia wniosku o udział w konkursie 

Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – „Granty PPGR”, a w przypadku spełnienia warunków do uzyskania grantu 

‒ w celu udziału w ww. konkursie wnioskodawcy. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO ‒ 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, tj. realizacji projektu, o którym mowa w pkt 3. 

5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować 

będzie niemożnością realizacji celu wskazanego w pkt 3. 

6) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe t.j.: imię i nazwisko oraz informację 

o tym czy pracowała Pani/Pan niegdyś w zlikwidowanym państwowym 

przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR oraz 

nazwa przedsiębiorstwa.  

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na czas niezbędny do złożenia i rozpoznania 

wniosku o przyznanie granu, składanego przez Administratora do Skarbem Państwa, w 

imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, 01-

044, przy ul. Spokojnej 13A oraz w przypadku podpisania umowy o powierzeniu grantu 

na czas realizacji tej umowy, a następnie ‒ z godnie z zapisami umowy ‒ na czas trwałości 

projektu tj. 2 lat.  Po tym okresie dokumentacja będzie przechowywana przez okres 

niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

9) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 



a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

11) Państwa danych osobowe zostały pozyskane od osoby wnioskującej o przyznanie grantu 

w ramach programu. 

12) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Odbiorcami danych będą również podmioty świadczące usługi związane z obsługą i 

rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności 

dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni; dane osobowe będą również 

udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub 

umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym Beneficjentowi projektu 

indykatywnego Cyfrowa Gmina (grantodawcy) tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również Politechnika Łódzka, która jest 

Operatorem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ‒ Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (zgodnie z Regulaminem tego 

konkursu). W przypadku otrzymania grantu odbiorcą Pani/Pana danych może być 

Ministerstwo Cyfryzacji (w ramach kontroli prawidłowego wykonania projektu). 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1. - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka* w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania przez: 

Wójta Gminy Łysomice w celu związanym ze złożeniem wniosku o przyznanie grantu 

w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”,  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  

*niepotrzebne skreślić                                                                                  

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

   (data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

                                                                               osoby niepełnoletniej;  

                                                                               ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - 

dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Łysomicach 

jest Wójt Gminy Łysomice (ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, tel. 56/678-32-22 

w.33, e-mail: sekretariat@lysomice.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest złożenie przez Gminę Łysomice wniosku 

o przyznanie grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci 

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. 

zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie 

mailto:inspektor@cbi24.pl


danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji celu, o którym mowa  

w pkt. 3. 

5) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Odbiorcami danych będą również podmioty świadczące usługi związane z obsługą  

i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności,  

w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni; dane osobowe 

będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym 

Beneficjentowi projektu indykatywnego Cyfrowa Gmina (grantodawcy) tj. Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również 

Politechnika Łódzka, która jest Operatorem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ‒ 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” 

(zgodnie z Regulaminem tego konkursu). W przypadku otrzymania grantu odbiorcą 

Pani/Pana danych może być Ministerstwo Cyfryzacji (w ramach kontroli prawidłowego 

wykonania projektu). 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej 

zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 

ust. 1 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. 


	C:\Users\Informatyk\Desktop\Obowiązek informacyjny - art. 14 RODO - (v. 1 15.10.2021).docx
	C:\Users\Informatyk\Desktop\Obowiązek informacyjny -przesłanka - zgoda (grant PPGR) - (v. 2 15.10.2021).docx

