
 
ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 7, 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku   
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 „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, przez 
upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie/Zakład Oświaty w Karlinie w celu: 
 1. Wzięcia udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.  
 
 

…..............................................................  
/data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/  

 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ww. przepisami, zostałam/em poinformowana/y, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Karlina z siedzibą Urząd Miejski                           
w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino, adres email: um@karlino.pl., nr. tel. 94 311 7273.  
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony 
danych, przesyłając e-mail na adres: iod@karlino.pl 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu wzięcia udziału w Konkursie 
Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty 
PPGR”.  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na 
podstawie przepisów prawa.  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający                 
z przepisów ustawowych.  
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub 
nadzorowane przez Burmistrza Karlina, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do 
treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo 
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy RODO.  
9. Brak wskazanych danych osobowych automatycznie wyklucza Panią/Pana z wzięcia udziału                            
w powyższym konkursie.  
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Urząd Miejski w Karlinie/Zakład Oświaty w Karlinie nie będzie 
podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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