
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO niniejszym wyrażam / nie wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego imienia i nazwiska, imiennie  

i nazwiska mojego dziecka, imienia i nazwiska członka rodziny oraz jeśli jest znane to nazwy 

zakładu pracy, w którym pracował, miejsca zamieszkania, szkoły do której uczęszcza dziecko 

w celu realizacji naboru dokumentacji zgłoszeniowej w ramach Konkursu Grantowego 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty 

PPGR” przez Miasto Oświęcim reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim, z siedzibą 

w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim w imieniu Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej - jako Instytucji Zarządzająca POPC 2014-2020 pełniącego rolę 

administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020  

w rozumieniu RODO.  

Zostałem poinformowany, że w zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi 

prawo do dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Mam prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

 

………………………………………… 
     (data, podpis osoby, której dane dotyczą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania 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) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą 

w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr tel. 33 84-29-

307. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia  

18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami 

prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem 

przepisów prawa. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8. Gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe to  konsekwencją ich niepodania jest brak 

możliwości rozpatrzenia sprawy. 

9. Gdy do załatwienia sprawy potrzeba wyrażenia zgody to ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 



 

 

12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, dotyczące konkretnych spraw 

można uzyskać w wydziałach Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w zakładce: „jak 

załatwić”. 

 

Prezydent Miasta Oświęcim 

/-/ Janusz Chwierut 


