
 
Załącznik do oświadczenia  

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) 
informuje, iż:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Dębowiec reprezentowana przez 
Wójta Gminy Dębowiec, z siedzibą Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec, zwany dalej: 
„Administratorem”. Kontakt do Administratora:, tel.: 13 4413028, gmina@debowiec.pl ,  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do wykonania umowy, której stroną jest osobą, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO.  

3. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy.  
4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania 

zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany kategorią archiwalną B10.  
5. Administrator może przekazać  Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych może być: 

operator pocztowy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank oraz inne mające 
dostęp do Pani/Pana  danych na podstawie przepisów prawa.  

6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do sowich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzą 
przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iodo@debowiec.pl .  
 
Potwierdzam zaznajomienie się z powyższymi informacjami.  

……………………………………………………………. 

               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Zgoda 

 

W związku ze złożeniem oświadczenia w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, ja niżej podpisany/na…………………………………………, 

wyrażam zgodę na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu przez Gminę i inne podmioty 

biorące udział w projekcie, w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób własny Gminy lub 

innych podmiotów publicznych w celu zweryfikowania danych zawartych w przekazanym 

oświadczeniu. 

 

……………………………………… 

Data, miejscowość i podpis 
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