
Dane kontaktowe Wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, Wójta 

Gminy Damnica z siedzibą w Damnicy przy ul. Górnej 1, w celu realizacji projektu grantowego Cyfrowa 

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

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
…………………………………... 

miejscowość/data/podpis 

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, 

iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Damnica z siedzibą w Damnicy przy ulicy 

Górnej 1,76-231 Damnica. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Zdzisława Kołtuniaka, z którym można 

się kontaktować poprzez email: iodo@damnica.pl lub pod numerem telefonu (59) 848 44 52 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podst. art. 6 ust.1 lit. a RODO, na 

podstawie wydanej przez Panią/Pana zgody, wyłącznie w celu wskazanym w powyższej zgodzie. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych 

uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana oświadczenia. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

mailto:iodo@damnica.pl


- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Damnica przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy. 

6. Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

wskazanego w zgodzie, a następnie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

9. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


