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Załącznik nr 2 

do Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych 

w ramach projektu  

„Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż” 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH UCZESTNIKA 

PROJEKTU „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych należących do szczególnych 

kategorii (tzw. danych wrażliwych)1, zawartych w regulaminie świadczenia usług teleopiekuńczych 

w ramach projektu „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż” i 

załączonych do niego dokumentach. 

 

 

……………………………… 

(Miejscowość i data) 

 

 

………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

………………………………. 

(Miejscowość i data) 

 

 

……………………………………. 

(podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z art. 13 w związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO2 (art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) informuję, 

iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych wrażliwych jest Urząd Miejski w Wągrowcu  

ul. Kościuszki 15 A, 

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi wrażliwymi można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych osobowych, Panem Markiem Sturmą , telefon 67 262 11 26 lub 67 268 03 04, 

3) Pani/Pana dane osobowe wrażliwe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu 

oraz w celu realizacji projektu „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów”  

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 ust. 2 lit. a (RODO),  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych wrażliwych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe wrażliwe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  

i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację  

i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych wrażliwych, ich 

sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania, 

7) podane przez Panią/ Pana danych osobowych wrażliwych jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa 

w projekcie „Bransoletka życia – w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż”, 

                                                           
1 Dane należące do szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe) to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne  
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str. 1, ze zm.). 
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8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

9) Pani/ pana dane osobowe wrażliwe nie będą przekazywane do państwa trzecich, 

10) Pani/ Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu, 

11) podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować brakiem możliwości udziału w projekcie „Bransoletka życia – w trosce  

o wągrowieckich seniorów - pilotaż”. 

 

Zostałam/em poinformowana/y o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

               podpis wnioskodawcy/przedstawiciela ustawowego 
 

 

 

 


