
Informacje dotycząc przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektu

1. Administratorem danych osobowych w ramach realizacji Projektu jest Gmina Bochnia 
reprezentowana przez Wójta Gminy Bochnia. Z Administratorem można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Urzędu Gminy: ul. Kazimierza 
Wielkiego 26, 32-700 Bochnia lub poprzez e-mail: ug@bochnia-gmina.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem siedziby Administratora lub pisząc pod adres e-mail: iod@iods.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu   „Grant 3 Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (10 Oś Priorytetowa Wiedza 
i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne), w związku z dobrowolnym udziałem w Projekcie, 
w ramach wykonywania zadania w interesie publicznym polegającego na realizacji Projektu 
pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół 
i placówek oświatowych, zgodnie z Regulaminem udzielenia grantów w ramach 
wspomnianego Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Województwo Małopolskie i Minister 
właściwych do spraw rozwoju.

5. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom 
przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora, w tym Realizatorowi 
Projektu – Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do 

treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych 
osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie 
udziału w Projekcie. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 
niezgodnie z przepisami RODO.

10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

Data ....................................... Podpis nauczyciela  ....................................................................


