
                                                      

 
 

                 Słubice, dnia……………………  

……………………………………………………. 
Imię i nazwisko 
 
 
 

……………………………………………………. 
Adres zamieszkania 
 
 
 

……………………………………………………. 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
 
 
 

……………………………………………………. 
(nazwa i adres miejsca zatrudnienia) 
 
 
 

……………………………………………………. 
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/-y, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy i adresu miejsca zamieszkania, numeru 

telefonu, adresu poczty elektronicznej, a także imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu 

zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, 

pradziadków/opiekunów prawnych), w celu obsługi, organizacji i realizacji Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym -„Granty PPGR” 

 

 

 

……………………………. 

podpis 

 

 

 



                                                      

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice z siedzibą w Słubicach,                                     

ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice,  

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z  realizacją przez Panią/Pana niniejszej umowy, 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− 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);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− 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. 

 

………………………. 

podpis 


