
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 
................................................................. 
(adres zamieszkania) 
 
 

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

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

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

 

Ja, niżej podpisany, świadomie i 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 zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie 
Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– „Granty PPGR” 
 
 

 

....................................... ....................................... 
miejscowość i data czytelny podpis 

 
W związku z chęcią uczestnictwa w konkursie grantowym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 
zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zapisami 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 (RODO) 
(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 
 

1. Administratorem Moich danych osobowych jest: Burmistrz Sępopola, działający w imieniu 

Gminy Sępopol  
Sępopol ul. 11 Listopada 7; 11-210 Sępopol  

 
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować 

w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych mailowo: Pan Jarosław Góral; e-mail: 
iod@jgconsulting.net.pl. 

 
3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 
dane osobowe są niezbędne dla uczestnictwa w konkursie Grantowym, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych na podstawie: 

 
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 



 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE  
L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), zwane rozporządzeniem ogólnym; 

 
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i 

przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań 

naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do 

ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU); 
 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm); 

 
d) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przyjęty decyzją nr nr C(2014) 

9384 finał Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.; 
 

e) Porozumienia Trójstronnego w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 22 grudnia 2014 r., zawarte pomiędzy Ministerstwem 

Infrastruktury i Rozwoju a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Władzą Wdrażającą 

Programy Europejskie; 
 

f) Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu 
Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (M.P. poz. 379); 

 
g) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.); 
 

h) Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1173).  

4. Odbiorcami danych osobowych są: 
 

a) podmioty, którym Administrator danych powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi 
konkursu; 

 
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem 

systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy 
rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni. 

 
5. Podanie danych jest warunkiem dobrowolnym, lecz odmowa ich podania będzie 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 
 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia konkursu oraz zakończenia 
archiwizowania dokumentacji. 

 
7. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

8. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 
 

9. Przysługuje mi prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały 
zebrane oraz o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora. 

 
10. Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 
 

 

……….……………………………………………  
Czytelny podpis Uczestnika /czki konkursu 


