
 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego 
dziecka 

 
obejmujących dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
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(dane o niepełnosprawności) zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, w ramach 
Konkursu Grantowego Granty PPGR – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników 
PGR w rozwoju cyfrowym” oraz na przetwarzanie przez organizatora Konkursu Grantowego, 
moich danych osobowych  do celów związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu 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. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 
lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Jednocześnie oświadczam, 
że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor MZOEAS w Zawierciu z siedzibą w 
Zawierciu, Paderewskiego 49 42-400 Zawiercie;  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub 
Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);   
3. MZOEAS w Zawierciu przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek 
prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i 
podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować odrzuceniem wniosku. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do  
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  
międzynarodowej;  
7. Posiada Pani/Pan:  
 Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO  
 Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO  
 Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO  
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;  
 Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  
lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.  
 Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;  
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



 

 
 
 
 
 
Informuję, iż zapoznałam/em się z informacjami zawartymi w „Zasadach przetwarzania 
danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)" dostępnych 
pod adresem: 
 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-

osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/ 

W szczególności zostałem poinformowany, że: 
• administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-

2020 jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (jako Instytucja 
Zarządzająca POPC 2014-2020) 

• administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji 
Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego 
celu 

• w zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do dostępu do treści 
moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
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, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich 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; przysługuje mi 
także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 
 
 
 

   

……………………………………………………………………………………. 

 

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

                                                           
2 dotyczy rodziców/opiekunów prawnych składających wniosek w imieniu dzieci niepełnoletnich 


