
   

  

…………………….……………, dnia …………………… 
(miejscowość, data) 

 

................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ucznia, który osiągnął pełnoletność) 
 

................................................................. 
(imię i nazwisko ucznia, który otrzyma sprzęt) 

 

................................................................. 
 

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

 

................................................................. 
telefon kontaktowy 

OŚWIADCZENIE  

W ZAKRESIE STOPNIA POKREWIEŃSTWA CZŁONKA  RODZINY  DZIECKA,  

KTÓRY PRACOWAŁ  NIEGDYŚ W ZLKIWIDOWYM PPGR  

ORAZ JEGO ZAMIESZKIWANIA  

Oświadczam, że: 

Uczeń/uczennica ……………………………………………………………….. jest dzieckiem/ jest pod opieką prawną 

                                (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
Pana/Pani ………………………………………………………………….., który/która jest dzieckiem 
                                (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Pana/Pani ………………………………………………………………….., który/która jest dzieckiem 
         (imię i nazwisko dziadka/babci) 

Pana/Pani ………………………………………………………………….., 
                                  (imię i nazwisko pradziadka/prababci) 

który/a  niegdyś pracował/a w PPGR i zamieszkiwał/a w miejscowości ………………….* lub 

gminie…………………*, objętej PPGR.  

*Wypełnić co najmniej  jedno z pól.  

W związku z ubieganiem się przez Strzegom o przyznanie Grantu na realizację projektu 
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty 
PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 
REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020 
oświadczam, iż wyrażam dobrowolnie i  świadomie zgodę na przetwarzanie przez 
Grantobiorcę – Gminę Strzegom z  siedzibą w Strzegomiu  ul. Rynek 38, moich danych 
osobowych zawartych w oświadczeniu w celu obsługi, organizacji i realizacji Konkursu 
Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym 
–„Granty PPGR” zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a oraz 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) i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem. Zapoznałem/am się z 
klauzula informacyjną stanowiącą element niniejszego formularza. Poinformowano mnie o 



   

  

przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem, wyklucza jednakże możliwość dalszego uczestnictwa w naborze. 
Wskazane przeze mnie  przedmiotowe dane  są zgodne z prawdą.  

 

 

                                                                                                                              ……………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna  

prawnego/ucznia, który osiągnął pełnoletność) 
*Wypełnić właściwe 

 
Klauzula informacyjna 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 

Strzegom. Kontakt jest możliwy pod nr tel. 74/8560599, e-mail : strzegom@strzegom.pl (dalej Administrator) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 76 300 01 40; e – mail: iodo@amt24.biz 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz 

na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) realizacji umowy; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora 

oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, tj. przez okres sto lat od ostatecznego załatwienia sprawy, z 

uwzględnieniem ekspertyzy archiwalnej archiwum państwowego. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest 

warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


