
 

 
 

 
 ……………………………..……………………...... 

                                                                                                                                          (miejscowość, data) 
 

 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Adres zamieszkania  

Tel. kontaktowy  

Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka  

 
 
                                                                                                                                           

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka 

(podopiecznego) w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego 

wyłącznie w celu kontaktu pomiędzy moją osobą a Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne.  

 

 

 
……………………………………………….……. 

                                                                                                                                          czytelny podpis  

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne 

reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Urzędem Gminy Tarnowo 

Podgórne; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę o 

świadczenie usługi pomocy prawnej. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być 

ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, 



 

z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przed jej wycofaniem; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 

wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03) bądź do czasu wycofania zgody; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. adres: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa; 

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i usprawni kontakt z Urzędem 

Gminy Tarnowo Podgórne; 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 
 
 

………………………………………………….…...... 

                                                                                                                                          (czytelny podpis) 
 

 


