
KLUAZULA INFORMACYJNA  

"Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zdalna szkoła "  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 
Bodzanów; 

2) inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Wolińska ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów                         

tel. /24/ 260 70 06 wew. 141, e-mail k.wolinska@bodzanow.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o powierzenie grantu  

nr 625/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; 

4) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:   

- umowa o powierzenie grantu nr 625/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  

o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; 

 

5) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane – podmiotom 

uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa; 

6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z okresem 

obowiązywania umowy, która trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie strony umowy 

wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym związanych z zachowaniem trwałości Projektu; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem i jest Pani/Pan zobligowany do ich 
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie przez Panią/Pana 

stosownej umowy;  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


