
Projekt pn. „Strzeleckie Bystro – Smyki - od przedszkolaka do bystrzaka.” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

                „Strzeleckie Bystro-Smyki – od przedszkolaka do bystrzaka” 

Na podstawie art 6 ust.  1 lit. c 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),  (dalej  RODO),  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  i  danych

osobowych mojego dziecka (jeżeli dotyczy), w związku z rekrutacją do projektu „Strzeleckie Bystro-Smyki – od

przedszkolaka do bystrzaka” – nr projektu RPLD.11.01.01-10-0043/21 w ramach Osi priorytetowej 

11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności dla Osi 01 - XI.1 Wysoka jakość edukacji, 

Poddziałania  01  -  XI.1.1  Edukacja  przedszkolna   w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej „Projekt”).

Beneficjent realizujący Projekt informuje, iż:

a) Administratorem danych jest Gmina Strzelce

b) Inspektorem Ochrony danych jest Centrum Obsługi BHP i PPOŻ Aneta Pacholska, e-mail: a.pacholska-

01@gmail.com

c) Każdemu z Państwa przysługuje prawo do dostępu oraz poprawiania podanych przez siebie informacji sta-

nowiących dane osobowe, a ponadto, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto mo-

żecie Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na prze-

twarzanie danych.

d) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Projektu na podstawie art. 6 RODO.

e) Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji Projektu i okres trwałości Projektu na podstawie

art. 6 RODO, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem termi-

nów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących

praw i obowiązków.

f) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w prze-

pisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/

Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu

nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03

00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl.

g) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa

w pkt. d, a podanie danych jest niezbędne w celu przyjęcia i oceny Państwa zgłoszenia do Projektu. Nie-

podanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administrato-

rowi wzięcie pod uwagę Państwa zgłoszenia w procesie rekrutacji do Projektu.

h) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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