Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik do Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
lub Oświadczenia pełnoletniego ucznia szkoły średniej)

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) zgodnie z art. 7 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 L119/1 z 4.5.2016, zwane dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dotyczących obejmujących imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nauki
lub pracy:
1) mojej osoby (w przypadku ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)
2) mojej osoby oraz mojego niepełnoletniego dziecka*, oraz
3) członka mojej rodziny, który/-a był/-a pracownikiem PGR w Samborcu, gm.
Samborzec,
- które podałam/-em w oświadczeniu o spełnianiu wymagań programu „Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, wskazującym uprawnienie
do otrzymania na własność komputera w związku z realizacją
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z uczestnictwem ww.
Programie, w zakresie wskazanym w poniższej Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych, z którą się zapoznałam/-em.

……………………………… (data, podpis osoby której dane dotyczą)
* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją programu
„Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
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(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) Gmina Samborzec informuje, że:
1) administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gmina Samborzec,
Samborzec 43, 27-650 Samborzec, reprezentowana przez Wójta Gminy Samborzec – Witolda
Surowca;
2) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020, w
ramach którego realizowany jest Program, jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej jako Instytucji Zarządzająca POPC 2014-2020;
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Samborzec jest Pan Dawid Dziuba, kontakt:

iod@samborzec.pl, 15 83 14 443 wew. 29. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
oraz pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z koniecznością realizacji obowiązków spoczywających
na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego na Ministrze Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej jako na Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020 oraz na Gminie
Samborzec jako beneficjencie Programu;
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Instytucja
Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją
Programu, w tym w szczególności Gmina Samborzec jako beneficjent Programu oraz Instytucja
Pośrednicząca POPC, a także podmioty prowadzące audyty, kontrole i ewaluacje. Odbiorcami
danych mogą być także instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne
podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 20142020;
6) udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art.
140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej
pomocy w ramach POPC 2014-2020, z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np.
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prowadzenia kontroli u beneficjenta Programu przez organy Unii Europejskiej, okres ten może
zostać wydłużony;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub
Pani/Pana niepełnoletniego dziecka (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) 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. c RODO.
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