miejscowość, data
imię, nazwisko
ulica
miejscowość

_______________________________
tel. kontaktowy

Urząd Gminy Mrągowo
ul. Królewiecka 60 A
11-700 Mrągowo
W związku z trwającym naborem do programu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” deklaruję chęć wzięcia udziału w konkursie grantowym
w imieniu dziecka / we własnym imieniu (niepotrzebne skreślić).
W załączeniu przedkładam:
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość
(niepotrzebne skreślić),
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- kopia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia we wskazanym w oświadczeniu PPGR (określić
dokument) ………………………………………………………………………………………………………..
Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia dotyczy względem ucznia (wskazać stopień pokrewieństwa)
rodzica
dziadka
pradziadka
opiekuna prawnego
Jednocześnie oświadczam, że w ramach konkursu wnioskuję o (1 do wyboru):
komputer stacjonarny wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi
komputer przenośny - laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi
tablet z niezbędnym oprogramowaniem.
Mam możliwość zapewnienia usługi dostępu do Internetu do powyższego urządzenia
TAK
NIE
Sprzęty zostaną obowiązkowo objęte ubezpieczeniem. Kwota przeznaczona na sprzęt wraz z ubezpieczeniem to 3500,00 zł
w przypadku komputerów i 1500,00 zł w przypadku tabletu. W sytuacji konieczności zapewnienia dostępu do Internetu,
sprzęt zostanie zakupiony za kwotę pomniejszoną o wartość usługi na okres 24 miesięcy.

Uczeń wymaga specyficznych akcesoriów i oprogramowania w związku z niepełnosprawnością.
TAK
NIE
O ile wymaga wskazać zakres:

czytelny podpis

.................................................................
imię i nazwisko

.................................................................
adres zamieszkania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
W związku z ubieganiem się przez Gminę Mrągowo o przyznanie Grantu na realizację projektu Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
oświadczam, iż wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Grantobiorcę – Gminę Mrągowo
z siedzibą w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, danych osobowych zawartych w oświadczeniu
i pozostałych załączonych dokumentach (dane osobowe dotyczące ucznia, dotyczące osoby składającej wniosek,
dotyczące członka rodziny – byłego pracownika PPGR), w celu obsługi, organizacji i realizacji Konkursu
Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych”.
Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie Administrator zapewnia mi dostęp w swojej
siedzibie do niniejszego formularza i umożliwia złożenie podpisu pod klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

……………………………………………..
miejscowość i data

…………………………….…………………..
czytelny podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO – ogólne zasady przetwarzania danych
osobowych w ramach Funduszy Europejskich.

……………………………………………..
miejscowość i data

…………………………….…………………..
czytelny podpis

