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„Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników projektu „Uczmy się i 

nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”          

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku informuję, iż: 

• administratorem danych osobowych Uczestników/Uczestniczek projektu jest Wójt 

Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, tel. 846838156, e-mail: 

gmina@gorzkow.eu   

• podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestników/Uczestniczek projektu w 

imieniu administratora, o którym mowa powyżej jest Szkoła Podstawowa w 

Gorzkowie, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków-Osada, tel. 846838510, e-mail: 

spgorzkow@wp.pl  

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu przetwarzającego-

rodo@gorzkow.eu, 

• dane osobowe Uczestników/Uczestniczek przetwarzane będą w celu udzielenia 

wsparcia w ramach projektu pn. „Uczmy się i nauczamy – wsparcie uczniów i 

nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”, współfinansowanego ze 

środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, 

kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. a w związku z tym w 

celu i na potrzeby udziału osoby w projekcie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania wsparcia w 

ramach projektu, 

•  dane osobowe Uczestników/Uczestniczek projektu przechowywane będą przez 

okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie 5 lat po zakończeniu okresu 

ww. perspektywy.  

• Uczestnik/Uczestniczka projektu posiada prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także 

prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona, 

• Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o 

uczestnictwo w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie projektu 

• Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. 

• w odniesieniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki projektu decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Uczestnik/Uczestniczka: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Uczestnika/Uczestniczki dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Uczestnika/Uczestniczki 

danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Uczestnik/Uczestniczka, że przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy  RODO; 

▪ nie przysługuje Uczestnikowi/Uczestniczce: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 


