
 

URZĄD GMINY ŁUBOWO 

Potwierdzenie kryteriów zgodnych ze złożonym oświadczeniem dotyczącym wzięcia udziału w 

Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie Dzieci z Rodzin pegeerowskich – GRANTY PPGR 
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12. Nazwiska i imiona babć obojga rodziców             ....................................................................... 
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13. Załącznik potwierdzający zatrudnienie w PPGR     TAK / NIE 

14. Czy w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia (tj.2020/2021), uczeń otrzymał 

na własność sprzęt komputerowy otrzymany ze środków publicznych lub środków organizacji 

pozarządowych lub otrzymał zwrot kosztów lub dofinansowanie                            TAK / NIE 

15. Czy w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia (tj.2020/2021), uczeń otrzymał 

w drodze użyczenia sprzęt komputerowy otrzymany ze środków publicznych lub środków 

organizacji pozarządowych lub otrzymał zwrot kosztów lub dofinansowanie         TAK / NIE              

16. Czy użyczony sprzęt komputerowy wymieniony w pkt. 15 został zwrócony właścicielowi                                          

                                                                                                                                                TAK / NIE           

 

*Pojęcie „uczeń” odnosi się do dziecka lub osoby pełnoletniej, której dotyczyło złożone oświadczenie  

o przyznanie sprzętu komputerowego. 

 

 

 

......................................................    ............................................................. 

             Miejscowość i data          Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
zwanym dalej RODO informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubowo 
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Ciesielski z którym można się 
skontaktować pod adresem poczty elektronicznej rodo@elta.gniezno.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w 
ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku 
regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie 
zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne                   
(instrukcja kancelaryjna) 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 
dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich; 
b) sprostowania danych lub ich ograniczania 
c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6. 
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu 
uczestniczenia w procesie realizacji konkursu. Osoba, której sprawa jest prowadzona w 
ramach postępowania, dotyczącego Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” jest zobowiązana 
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości 
zweryfikowania pokrewieństwa z osobą zatrudnioną w byłym PGR, wskazaną w złożonym 
przez Państwa oświadczeniu, co z kolei może być podstawą odrzucenia przez operatora 
Konkursu.  
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