…………………………….
Miejscowość i data
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Nr tel. …………………………….
(dane osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzanie danych osobowych)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Ryn,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn jako Administratora danych w
zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w celu wzięcia udziału w Konkursie
Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
– „Granty PPGR”
Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, iż podanie moich danych
osobowych jest dobrowolne, oraz o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych,
prawie do ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz
wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem informacje na temat moich
danych osobowych przetwarzanych Administratora udzielane mi będą na podstawie
pisemnego wniosku.

………………………………..
(podpis osoby wyrażającej zgodę)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO
informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ryn reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: rodo@miastoryn.pl Z Inspektorem można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym
Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
„Granty PPGR” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych)
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych jest dobrowolne lecz
niezbędne do udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

