
 

FORMULARZ DANYCH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/ OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
które będą podstawą do przygotowania umowy darowizny w ramach Konkursu Grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
 

Formularz należy wypełnid czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI.  
1 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej: 

 

2 PESEL 

3 Imię i nazwisko dziecka ( jeśli dotyczy) 

 

4 PESEL DZIECKA 

6 Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej: 

 Ulica   

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowośd  

Kraj  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Telefon  

Adres e-mail do kontaktu oraz 
do procedury monitoringu  

 

7 Adres zamieszkania DZIECKA –– TYLKO W PRZYPADKU GDY JEST INNY NIŻ ADRES 
ZAMIESZKANIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowośd, Województwo, 
Powiat, Gmina 

 

 
Dane  do weryfikacji miejsca zamieszkania członka rodziny (krewnego w linii prostej, tj. rodzica, 

dziadka, pradziadka/opiekuna prawnego), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych 

paostwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: 

PANI/PAN …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) 

PESEL: ………………………………………………………………………… 

ZAMIESZKANIE:  …………………………………………………………………………... (miejscowośd i gmina objęta PPGR). 



W związku ze złożeniem oświadczenia w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, ja niżej podpisany/na,: 

1.  wyrażam zgodę na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu przez Gminę i inne 

podmioty biorące udział w projekcie, w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób 

własny Gminy lub innych podmiotów publicznych – w tym weryfikację przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Szczecinie, w celu zweryfikowania 

danych zawartych w przekazanym oświadczeniu, w szczególności nr PESEL.  

2. Przedkładając formularz zobowiązuję się do podpisania umowy i przyjęcia na własnośd 

zakupionego przez Gminę Stargard sprzętu, oraz wynikających z umowy zobowiązao.   

 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Do formularza załączam kserokopię dokumentu: 

-  odpisu skróconego aktu urodzenia lub  
- odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna. 

…….…………………………………………………………………………… 

CZYTELNY  PODPIS 

Klauzula informacyjna 
 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ww. przepisami, zostałam/em poinformowana/y, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stargard  jest 

Wójt Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, tel. ( 91) 561 34 10, e-mail: 

sekretariat@gmina.stargard.pl. 

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktowad się z naszym inspektorem 

ochrony danych, przesyłając e-mail na adres  iod@gmina.stargard.pl.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywad na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c i a 

oraz w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 

peegierowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana 

danych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający 

z przepisów ustawowych.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub 

nadzorowane przez Wójta Gminy Stargard, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu 

do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

9. Brak wskazanych danych osobowych automatycznie wyklucza Panią/Pana z wzięcia udziału 

w powyższym konkursie.  

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Urząd Gminy Stargard nie będzie podejmował wobec 
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
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