Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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 L
119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
które podałem we wniosku o dofinansowanie zakupu komputera w związku z realizacją rządowego
programu dla byłych pracowników PGR. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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) – zwanego dalej
RODO, informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupno w imieniu której działa Wójt Gminy, z siedzibą w Słupnie przy
ul. Miszewskiej 8a, 09-472 Słupno. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@slupno.eu, lub telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 95 60.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych. Pisemnie na adres Urzędu Gminy Słupno
3. tj. ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod.gmina@slupno.eu, lub
telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 95 60.
4. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w celu realizacji rządowego
programu „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR””.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne podmioty upoważnione do
odbioru tych danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub stosownych umów.
6. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.
1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w programie.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

