
Przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -

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

 
 
Ja, niżej podpisana/y wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych wskazanych w oświadczeniu przez Gminę Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 

38-130 Frysztak.  

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: 

 przyjęcia oświadczenia i możliwości uzyskania przez Panią/Pana wsparcia dla rodzin 

popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz 

dostępu do Internetu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie 

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

 przygotowania przez Gminę Frysztak wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 

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

współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2014-2020 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UG Frysztak – iod@ug.frysztak.pl. Wójt Gminy 

Frysztak może udostępnić zebrane dane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa lub na podstawie zawartych umów min. Skarbowi Państwa, w imieniu którego działa 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, 01-044, przy ul. Spokojnej 13A 

oraz Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W związku z przetwarzaniem przez 

administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści 

danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Brak wskazanych danych osobowych powoduje brak możliwości udziału w konkursie. Osoba, 

której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego 

dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku chęci wycofania zgody, prosimy o złożenia 

pisma do sekretariatu UG Frysztak.  

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie, w jakim pełni rolę Instytucji 

Zarządzającej oraz Instytucji Koordynującej, jest administratorem danych osobowych 

przetwarzanych min. w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020. Obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 i 14 RODO, znajduje się pod adresem: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-

danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy 

Frysztak pok. nr 18. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę 

przetwarzanie danych osobowych  

 

……………………………………………………………….. 

data i podpis składającego oświadczenie  
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