
 

 

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUG  

DOSTĘPU DO INTERENTU 

 

………………………………………………………. 
Imię i nazwisko składającego oświadczenie 
 
……………………………………………………… 
Adres korespondencyjny 
 
……………………………………………………… 
Nr tel.* / e-mail*  
 
………………………………………………………. 
Imię i nazwisko dziecka – w przypadku,  
gdy wniosek składa rodzic lub opiekun prawny 
 

 

1. Wnioskuję o (zaznacz  1 z poniższych):   

komputer stacjonarny □  laptop □  tablet □ 

 

2. Mam możliwość zapewnienia usługi dostępu do Internetu:    

TAK □  NIE □ 

 

3. Osoba z niepełnosprawnościami, dla której niezbędne są akcesoria i oprogramowanie 

do obsługi sprzętu*  

□ TAK  

□ NIE 

 

 

……………………………………………..   ……………………………………………………………. 
          (miejscowość, data)                       (podpis) ** 
 

* dane dobrowolne 

** w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny osoby 

niepełnoletniej



 

 

*OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Miasto i Gminę Gąbin w zakresie: numer telefonu, adres e-mail, w celu 
ułatwienia ze mną kontaktu w zakresie kwalifikacji wysokości wsparcia i sporządzenia wniosku o 
udzielnie wsparcia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

 
 

……………………..………. 
data, podpis 

 
Obowiązek informacyjny RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 , informujemy 
iż: 

a) administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Gąbin reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. Dane kontaktowe: Miasto i Gmina Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, 
tel. 24-267 41 50, sekretariat@gabin.pl 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@gabin.pl adres do korespondencji: 
Inspektor ochrony danych, Miasto i Gmina Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, tel. 24-267 41 
70,  

c) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

• wnioskowania o udzielnie wsparcia w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, 

• realizacji zadań związanych z realizacją i sprawozdawczością w ramach programu Granty 

PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, 

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)  

i oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie danych 

osobowych gdy jest to niezbędne  do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych osobowych wynikającego  

z następujących przepisów: ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów 

prawa europejskiego: 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego 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 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, a w zakresie 



 

 

nieuregulowanym ww. przepisami dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoby której dane 

dotyczą. 

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, ponadto odbiorcami danych mogą być 
w przyszłości  również podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi 
płatności, ochrony danych osobowych świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu. 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora 
danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który 
w tym przypadku wynosi nie krócej niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w 
ramach POPC 2014-2020, 

• dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania zgody. 
g) osobie, której dane są przetwarzane: 

• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania 
od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już 
niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, 

• na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane dotyczą 
przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub 
usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a 
żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych 
przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, ewentualnie  
w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały 
zebrane. 

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu 
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

i) podanie danych przetwarzanych: 

• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d  przepisów prawa jest obowiązkiem 
ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym  
w pkt. c.   Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w projekcie 
grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

• w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest 
wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma żadnych 
konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż  
w takim przypadku uniemożliwiony będzie kontakt z uczestnikiem projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

 

 


