
 
 
 

 ……………………………………...... 
                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

 
Oświadczenie 

 
1. Ja, niżej podpisana/y  …………………………………………….… (imię i nazwisko ucznia który ukończył 18 rok życia i składa 

oświadczenie we własnym zakresie ) zobowiązuje się do: 
a) przeznaczenia przekazanego komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz 

z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - do wyłącznego mojego użytku 

. Oświadczam, że jestem uczniem klasy ………. szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa szkoły), 

Oświadczam, że miejscem mojego zamieszkania jest: ………………………………………………………………………. 

(miejscowość,, gmina, powiat, województwo),  

b) przeznaczenia przekazanego komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką do użytku przez okres nauki szkolnej w 

powyżej wskazanej szkole.  

c) do odebrania przekazanego sprzętu w placówce urzędu gminy lub innym miejscu wskazanym urząd 

gminy. 

2. Ja, niżej podpisana/y …………………………………………….… ((imię i nazwisko ucznia który ukończył 18 rok życia i składa 

oświadczenie we własnym zakresie) oświadczam, iż:  

a) zamieszkuje miejscowość …………………………… ……………………………………. (nazwa miejscowości, gminy, powiatu, 

województwa), w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki 
rolnej, 

b) jestem członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) lub mój 
opiekun prawny Pani/Pan(a) …………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko członka 

rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ),  pracował niegdyś w 
zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości 
wskazanej w liście dokumentacji konkursowej ( ………………………………………………… 
………………………………………………………………………. (jeśli znana -  wskazać nazwę państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)).1 

c) nie otrzymałem na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym 
rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub 
przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji 
pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

d) wszelkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, wskazane jest  
dołączyć go do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny) 



 
 
Załączniki: 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………………….………………………… 

(podpis ucznia, który otrzymał pełnoletniość) 

 
 
 

……………………………….………………………………… 
(data, miejscowość, podpis) 

 



OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/ny ………………………………………………………………………………………. 

dobrowolnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”), na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w oświadczeniu dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w celu wzięcia 

udziału w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

„Granty PPGR”.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gmina Suchy Dąb informuje, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchy Dąb, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 

17, 83-022 Suchy Dąb. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan 

skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu 

e – mail: inspektor@suchy-dab.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci 

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych  jest udzielona zgoda. 

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina Suchy Dąb nie przetwarza danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 

 

 

……………………………………………… 

(data i podpis ucznia) 

 


