
Obowiązek informacyjny 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dn. 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 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 

Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01, adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Wejherowo. 

2. Pani/a dane osobowe, przetwarzane są w celu złożenia wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy 

Wejherowo czyli realizacji zadania publicznego i obowiązków wynikających z art. 90p ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do w/w Ustawy. 

3. Dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z  ww. ustawy organom administracji 

publicznej oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem. 

4. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, sprostowania i uzupełnienia treści swoich danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, przysługuje Panu/i 

prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

6. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie nagrody 

Wójta Gminy Wejherowo.   

7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zakończenia 

postępowania w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Wejherowo. Po tym czasie Pani/a dane 

osobowe zostaną przekazane do archiwum Urzędu Gminy Wejherowo, w którym będą archiwizowane 

przez 5 lat.  

8. Administrator – Wójt Gminy Wejherowo powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można 

skontaktować się poprze adres email: oreszke@ugwejherowo.pl.  

 

Zgodnie z art. 6 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dn. 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, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Wejherowo 

 

 

……………………………………………………………….. 

(data i podpis wnioskodawcy/rodzica/opiekuna prawnego) 
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