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Załącznik nr 2f do Regulaminu Realizacji Projektu 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH RODZICA / 
OPIEKUNA NA POTRZEBY REKRUTACJI DZIECKA 

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  
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Dane, których dotyczy niniejsza zgoda to: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, nr telefonu, adres 
email. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą  
w Gorlicach, ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, gmina Gorlice. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie  
i celu związanym z rekrutacją dziecka do projektu „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie 
ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Osoby lub podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące  
w wykonywaniu czynności Administratora: 

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 

 Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja rekrutacji w oparciu  
o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w oparciu o inne dokumenty (w tym 
umowy o dofinansowanie) dot. realizowanego projektu w szczególności Instytucje 
Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak 
również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z realizacją, audytem, 
rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego. 

c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres 
przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji 
projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 

6. Przysługują Pani/Panu:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania,  
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1. 
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

                                                           
1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem związanym z postępowaniem rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania 
określonych danych jest brak możliwości udziału dziecka w rekrutacji do projektu.  

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również nie będą wykorzystywane do 
profilowania. 

 
 
 
 

……………………………………………………………   …………………………………………………………. 
(Data, miejscowość)                            (Podpis rodzica/ opiekuna) 
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Podsumowanie – karta ocen 

Lp. Nazwa kryterium 
Minimalna łączna 

liczba punktów 
Maksymalna łączna 

liczba punktów 
Łączna liczba 

uzyskanych punktów 

1. Kryterium rekrutacyjne  0 12  

6. 
Decyzja komisji rekrutacyjnej o 
zakwalifikowaniu do projektu 

TAK NIE 

  

Uwagi dodatkowe: 

 
 

Komisja rekrutacyjna 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

1. Członek komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

2. Członek komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

Data posiedzenia komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 


