……………………………………………

……………...……., dnia …………….....

(Imię, Nazwisko)

………………………………………...…..
(Adres)

………………………………………….....
………………………………………...…..
(Nr. tel. - opcjonalnie)

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym naborem do programu pn.: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – zwanym ,,Granty PPGR” zwracam się
z prośbą o ujęcie mojej osoby / mojego dziecka w wyżej wymienionym programie.
W załączeniu przedkładam:

□

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które
będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

□

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do
umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR *:
kopię: …………………………………………………………………………………..……
(określić rodzaj dokumentu)

……….……………………...………...….
(Czytelny podpis)

* W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym ppgr,
należy dołączyć go do dokumentów.

Klauzula informacyjna w zakresie przygotowania wniosku do Programu Polska Cyfrowa
2014-2020 (POPC 2014-2020)
Zgodnie z rozporządzeniem 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) dalej „RODO" informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna
reprezentowany przez Wójta Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul.
Strzelecka 9 zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez email:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z zapisami ustawy o samorządzie gminy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przygotowania dokumentacji
do złożenia wniosku aplikacyjnego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą
ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność
udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym
podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną .
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana
dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów
prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z
przepisów prawa.
9. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie
przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one
błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania
danych wyłącznie do ich przechowywania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Wójt Gminy Kościerzyna

