
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu „Mówię NIE dla wykluczenia. Stawiam na integrację!”
os�wiadczam,  z�e  przyjmuję  do  wiadomos�ci,  iz�  w  odniesieniu  do  zbioru  „Centralny  system
teleinformatyczny wspierający realizację programo� w operacyjnych”:

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister włas�ciwy ds. rozwoju regionalnego
pełniący  funkcję  Instytucji  Powierzającej,  mający  siedzibę  przy  ul.  Wspo� lna  2/4  w
Warszawie (00-926).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje
dane  osobowe  są  niezbędne  dla  realizacji  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewo� dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane
na podstawie: 
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

2013 r. ustanawiającego wspo� lne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo� jnos�ci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro� w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogo� lne dotyczące Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu
Spo� jnos�ci  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

c) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzes�nia 2014 r.
ustanawiającego  szczego� łowe  przepisy  wykonawcze  do  Rozporządzenia  Parlamentu
europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzoro� w  słuz�ących  
do przekazywania Komisji okres�lonych informacji oraz szczego� łowe przepisy dotyczące
wymiany  informacji  między  beneficjentem,  beneficjentami  a  instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pos�redniczącymi;

d) Ustawy z  dnia  11  lipca  2014 r.  o  zasadach  realizacji  programo� w  w zakresie  polityki
spo� jnos�ci  finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.  z  2018 r.  poz.
1431);

e) Porozumienia  w  sprawie  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  ramach
Centralnego  systemu  teleinformatycznego  wspierającego  realizację  programo� w
operacyjnych  w  związku  z  realizacją  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewo� dztwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Nr RPPM/12/2015.

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Mówię NIE dla
wykluczenia.  Stawiam  na  integrację!”,  w  szczego� lnos�ci  zarządzania,  kontroli,  audytu,
ewaluacji,  sprawozdawczos�ci  i  raportowania  w  ramach  RPO  WP  2014-2020,
wspo� łfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (EFS)  oraz  zapewnienia
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomos�ci
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spo� jnos�ci w ramach RPO
WP 2014-2020, wspo� łfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumento� w.
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5. Moje  dane  osobowe  będą  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Zarządzającej  -
Województwo  Pomorskie  z  siedzibą  w  Gdańsku,  ul.  Okopowa  21/27,  80-810  Gdańsk ,
beneficjentowi realizującemu Projekt  - Centrum Edukacyjne Technik Sp. z. o.o., ul. Mikołaja
Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk oraz podmiotom, kto� re s�wiadczą usługi na jego rzecz, w
związku z realizacją Projektu. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą:
a) instytucje pos�redniczące;
b) podmioty s�wiadczące usługi  na rzecz Zarządu Wojewo� dztwa Pomorskiego w związku

realizacją  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo� dztwa  Pomorskiego  na  lata
2014-2020, w szczego� lnos�ci podmioty realizujące badania ewaluacyjne.

c) podmioty  s�wiadczące  usługi  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (np.
dostawcom usług informatycznych).

Takie podmioty będą przetwarzac�  dane na podstawie  umowy z Instytucją Zarządzającą i
tylko zgodnie z jej poleceniami.

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady
trwałos�ci, az�  do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumento� w projektowych.

8. Mam  prawo  dostępu  do  tres�ci  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania.

9. Mam  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
uznam, iz�  przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązko� w IZ
RPO  WP  związanych  z  procesem  aplikowania  o  s�rodki  unijne  i  budz�etu  pan� stwa  oraz
realizacji  projekto� w  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo� dztwa
Pomorskiego  na  lata  2014-2020.  Jestem zobowiązany/a  do ich  podania,  a  konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak moz� liwos�ci uczestnictwa w powyz�szym procesie.

11. Moje  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposo� b  zautomatyzowany  (nie  ma
profilowania).
      

………………………………… ………………………………………………………………
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