
 

 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, 
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy  

(WAŻNE: powinna być zgoda na przetwarzanie danych) 
 

 ……………………………………...... 
                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

 
Oświadczenie 

 
1. Ja, niżej podpisana/y  …………………………………………….… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek)  

zobowiązuje się do: 
a) przeznaczenia przekazanego komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z 

niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - do wyłącznego użytku dla dziecka 

………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) ucznia klasy ………. szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa szkoły), 

zamieszkałego w ………………………………………………………………………. (miejscowość,, gmina, powiat, województwo),  

b) przeznaczenia przekazanego komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz  

z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką do użytku dla dziecka 

wskazanego powyżej przez okres nauki szkolnej w powyżej wskazanej szkole.  

c) do odebrania przekazanego sprzętu w placówce urzędu gminy lub innym miejscu wskazanym przez 

przekazującego. 

2. Ja, niżej podpisana/y …………………………………………….… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek) 
oświadczam, iż:  

a) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu zamieszkuje miejscowość …………………………… 
……………………………………. (nazwa miejscowości, gminy, powiatu, województwa), w której funkcjonowało niegdyś 
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, 

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. 
rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana 
…………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w 

zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym 
przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ( 
………………………………………………… ………………………………………………………………………. (jeśli znana -  wskazać nazwę 

państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)).1 

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w 
ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 
2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków 
publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu 
tych rzeczy. 

d) wszelkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.  
 
 

 
1 W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, należy dołączyć go do 
niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny). 



 

 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
    

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

które podałam/łem w w/w oświadczeniu, w celu obsługi, organizacji i realizacji Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

„Granty PPGR”  

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.  

 
 

       ………………..………..…………….                     ……………………………………………………………  

                        (data)                 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 
 

……………………………………….………………………… 

(rodzic/opiekun prawny składający wniosek) 

 
 
 

……………………………….………………………………… 
(data, miejscowość, podpis) 

 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (zwanej dalej 

RODO) informujemy, że:   
1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Rynek 1, 

 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e-mail: umig@szlichtyngowa.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodo@szlichtyngowa.pl 
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach 

związanych z uczestnictwem w projekcie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne i strony 
zawartych umów. 

5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz 
ograniczenia przetwarzania danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 
adres:    ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z 
przepisami prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych uniemożliwi 
udział w projekcie grantowym, o którym mowa w pkt 3. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 Oświadczam, że zapoznałam(em) się  z powyższą informacją. 

  

       ………………..………..…………….                     ……………………………………………………………  

                        (data)                 (czytelny podpis) 
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