
 

 

Projekt „ e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego 
 i świętokrzyskiego” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010,  

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” 

Załącznik nr 2 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  że: 

•  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 

521, powiat tarnowski; woj. małopolskie, tel. 146517300; faks 14 6517901; e-mail 

szerzyny@szerzyny.pl , adres strony internetowej www.szerzyny.pl 

•  inspektorem ochrony  danych osobowych Zamawiającego - Gmina Szerzyny jest Pan 

Bogusław Garbuliński, e-mail admin@szerzyny.pl, tel 146517300 

•  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO 

oraz obowiązujących przepisów prawa w celu rekrutacji; 

•  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Administrator  

powierza przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty 

uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych (Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Ministerstwo 

Cyfryzacji ); 

•  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji 

kancelaryjnej obowiązującej u Administratora, nie krócej niż przez okres niezbędny do 

trwałości projektu;                                            

•  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich nie podanie może skutkować  

nieważnością oświadczenia; 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania          

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej                               
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• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;                                                                                   

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO   

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że została mi przedstawiona przez Zamawiającego informacja zgodnie art. 13 

RODO.  

 

 

 

 

 

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

Podpis czytelny, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


