
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze 

 Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy Raba Wyżna,  
34-721 Raba Wyżna 41, Tel.: +48 182691250, Fax: +48 182691251, e/mail: urzad@rabawyzna.pl, strona 
internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl. 

 Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: 

 * osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41, 

 * elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem 

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając 

dane kontaktowe, niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wnioskowaniem o powierzenie 
grantu  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom 
państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek. 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. 
5. Dane te będą wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do momentu zakończenia realizacji celów, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.  
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych w razie gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego 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.. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 7, 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  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”) oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych, w zakresie m. in.: imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego dziecka, imię i 

nazwisko dziecka, adres zamieszkania, imię i nazwisko członka rodziny, który był zatrudniony w zlikwidowanych 

państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Raba Wyżna,  

w celu uczestnictwa w projekcie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 

mailto:urzad@rabawyzna.pl
http://www.rabawyzna.pl/


 

„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, Program Operacyjny Polska Cyfrowa . 

          

 

…..…………………………………………….. 

       /czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Programie Polska 
Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020). 

            ……………………………………  
          /czytelny podpis / 


