
Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli 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) informuje się aplikujących Kandydatów, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Rogóźno 

reprezentowany przez Wójta Gminy Rogóźno z którym można się kontaktować 

pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Rogóźno 91B, 86 – 

318 Rogóźno, lub telefonicznie (56  468 84 94),lub na adres poczty elektronicznej: 

info@rogozno.ug.gov.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Rogóźno 

91B, 86 – 318 Rogóźno lub telefonicznie (56 468 84 94), lub na adres poczty 

elektronicznej: iodo@rogozno.ug.gov.pl. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w programie ,,Granty PPGR 

– wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ‘’ tj. gdyż jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. (art.6.ust.1 lit. E 
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4) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w 

tym przepisów archiwalnych tj. przez okres  10 lat. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unie Europejską, Norwegię , Liechtenstein i Islandię) 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych., Przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 
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8) Podanie prze Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy     

     powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom     

     uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą w ramach obsługi programu  

     będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.  

 

 

 

Podpis 
 


