
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Po zapoznaniu się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 

(POPC 2014-2020) oraz poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz dziecka, którego jestem rodzicem lub opiekunem prawnym 

przez Wójta Gminy Koczała z siedzibą w Koczale, adres ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała 

reprezentującego także Gminę Koczała i Urząd Gminy Koczała 

• w zakresie danych podanych w złożonych przeze mnie dokumentach, w szczególności 

w oświadczeniu dla rodzica/ opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia 

wniosku przez gminy, oraz w oświadczeniu o ubieganiu się o przyznanie na własność sprzętu 

komputerowego 

• w celu wzięcia udziału przez Gminę Koczała w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, a przypadku przyznania grantu 

także w celu realizacji umowy o powierzenie grantu. 

Moje dane oraz dane dziecka, którego jestem rodzicem lub opiekunem prawnym, podaję dobrowolnie, 

a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. 

Oświadczam, że wiem, iż w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………….………………. ………………………………………………….. 
(miejscowość, data) (czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koczała z siedzibą w Koczale ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała 
reprezentujący także Gminę Koczała i Urząd Gminy Koczała. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 
iod@koczala.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem tych danych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, a w przypadku otrzymania grantu także w celu realizacji umowy o powierzenie grantu.  

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych). 

5. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie organom publicznym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmiotom 
świadczącym na rzecz urzędu usługi informatyczne i pocztowe.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz dane nie będą 
profilowane 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o wsparcie 
w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 

mailto:iod@koczala.pl

