
 

  

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy 
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika projektu oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli uczestnikiem 
projektu jest osoba niepełnoletnia) jest Gmina Włodowice posiadająca siedzibę w Urzędzie Gminy Włodowice: 
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, reprezentowana przez Wójta Gminy.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na 
adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@wlodowice.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) darowizny dotyczącej 
realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 
Granty PPGR” (zwanego dalej Projektem Grantowym), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. W przypadku 
ewentualnych sporów zebrane dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony 
naszych praw. W pozostałych przypadkach dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej 
zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu złożenia wniosku udziału w Projekcie Grantowym, w tym 
w celu weryfikacji danych zawartych w przekazanym oświadczeniu, przez Gminę Włodowice i inne podmioty biorące udział 
w Projekcie Grantowym, w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób własny Gminy Włodowice i innych 
podmiotów publicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawartych w przekazanych przez Panią/Pana 
dokumentach danych osobowych obejmujących dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. 
informacji o niepełnosprawności – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający 
z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. W przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane 
osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Włodowice oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Włodowice, tj. Centrum Usług Wspólnych we Włodowicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Włodowicach w celu monitorowania utrzymania efektów Projektu. Dane osobowe zostaną udostępnione 
Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – Instytucji Zarządzającej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 oraz innym podmiotom biorącym udział w Projekcie Grantowym, w tym Politechnice Łódzkiej – 
Operatorowi Projektu Grantowego. Dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym wspomagającym 
realizację Projektu Grantowego. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 
o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, kontrolne.  

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowych. 

8. Uczestnik projektu lub jego rodzic/opiekun prawny (jeśli uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia) posiada prawo 
żądania dostępu do treści swoich danych oraz dziecka (jeśli uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia), w tym 
uzyskania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w przepisach RODO, a w przypadku danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.   

9. Uczestnikowi projektu lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu (jeśli uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia) 
przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy 
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO). 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie zebranych 
danych osobowych. 
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