OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 RODO) oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. ”Aktywny rodzic z LGOM”
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych w odniesieniu do danych wskazanych w pkt. 11 i 13 Formularza
zgłoszeniowego do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM” jest: Centrum Doradztwa i Szkoleń
„Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna, ul. Róży Wiatrów 5/7 lokal 9,
53-023 Wrocław
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: kontakt@cdis-europrojekt.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w
celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO;
5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna
Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna, Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, Beneficjent,
Partner (jeśli dotyczy) oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub specjalistycznym firmom realizującym na
zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020,
Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub beneficjenta badania ewaluacyjne, kontrole i audyt
w ramach RPO WD 2014 – 2020;
6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na
potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania
dokumentacji;
7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych
szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże
odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup
charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji
kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie;
8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia
danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego,
któremu podlegają Administratorzy;
9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
10) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
11) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Miejscowość, dnia

………………………………………………………….

podpis Uczestniczki/Uczestnika

………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
- danych wskazanych w pkt. 11 Formularza zgłoszeniowego do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM” tj.
data/daty urodzenia dzieci; imię i nazwisko, PESEL dziecka, którego dotyczyć ma wsparcie w projekcie;
niepełnosprawność dziecka;
- danych wskazanych w pkt. 13 Formularza zgłoszeniowego do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM” tj.
informacji:
a) czy co najmniej 1 z rodziców/opiekunów jest osobą niepełnosprawną
b) czy rodzic jest osobą samotnie wychowujący dziecko/dzieci
c) czy rodzic posiada więcej niż 1 dziecko do 3 roku życia
d)czy rodzic jest osobą długotrwale bezrobotną
wyłącznie przez: Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna,
ul. Róży Wiatrów 5/7 lokal 9, 53-023 Wrocław,
w celach realizacji projektu pn. ” Aktywny rodzic z LGOM”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa
państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

……………………….………………….…………………………….
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

