
 

ANKIETA DOT. MOŻLIWOŚCI REALIZACJI NA TERENIE GMINY KOLONOWSKIE 
PROJEKTU W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH 

 
 

Masz co najmniej 25 lat? Chcesz, aby szkoły w gminie Kolonowskie dostały nowe laptopy? 
Poświęć 2 minuty na wypełnienie poniższej ankiety! Pamiętaj: ankietę możesz wypełnić tylko 
raz! 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

 
Czy - jeśli od tego zależałoby, czy Twoja szkoła otrzyma nowe laptopy - wzięłabyś/wziąłbyś 
udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych?* 
 
 TAK 
 
 NIE 

____________________________________   
Podpis     

* UDZIAŁ W SZKOLENIACH KOMPUTEROWYCH: 
Maksymalnie 3 spotkania, w dogodnych dla Ciebie godzinach. Tematyka: "Rodzic w sieci", 
"Działam w sieciach społecznościowych", "Kultura w sieci", "Moje finanse i transakcje 
w sieci", "Tworzę własną stronę internetową", "Mój biznes w sieci", "Rolnik w sieci". 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w ankiecie danych osobowych w celu ustalenia listy osób 
zainteresowanych udziałem w szkoleniach w związku z projektem "Partnerstwo na rzecz e-integracji 
w makroregionie śląsko-opolskim” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” 
 

        
 

 ____________________________________   
Data i podpis  

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie reprezentowana przez Burmistrza Kolonowskiego 

z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-mail: umig@kolonowskie.pl,  

2) Burmistrz Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-mail: iod@kolonowskie.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia listy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach w związku 

z projektem "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”(wypełnienie ankiety jest istotne dla zaplanowania 

i realizacji projektu w związku z koniecznością rozliczenia projektu zgodnie z jego warunkami) - przetwarzanie następuje na 

podstawie dobrowolnej zgody, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4) Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania  będziemy korzystać do czasu rozpoczęcia 

projektu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie,  

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami systemów informatycznych i usług IT, 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzane danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

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

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 
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