Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przys tąpieniem do projektu pn. „ Szkoła równych szans” przyjmuję do wiadomoś ci , iż:
1)

Administra torem moi ch danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul . Li gonia 46, 40-037
Ka towi ce, adres email: kancela ria@slaskie.pl, s trona internetowa : bip.slaskie.pl .
2) Zos tała wyzna czona osoba do konta ktu w spra wie przetwa rzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl .
3) Moje
da ne
osobowe
będą
przetwa rzane
w
celu
obsługi
ww.
projektu,
dofinansowanego ze ś rodków Regionalnego Programu Opera cyjnego Województwa Śl ąskiego na la ta 2014-2020 (RPO
WSL), w szczególnoś ci : udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu prowadzoneg o przez upoważnione instytucje, sprawozdawcz ości, rozliczenia projektu,
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji,
badań i analiz.
4) Pods tawą prawną przetwa rzania moi ch danych osobowych jes t obowi ązek prawny ci ążący na adminis tratorze (a rt. 6
us t. 1 lit. c ora z a rt. 9 us t.2 li t. g Rozporządzenia Pa rlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwa rzaniem danych osobowych i w s prawie s wobodnego
przepływu taki ch danych ora z uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: a rt. 125 Rozporządzenia
Pa rlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana wiającego wspólne przepis y
dotyczące Europejskiego Fundus zu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundus zu Społecznego, Funduszu Spójności ,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza rów Wiejs kich ora z Europejskiego Funduszu Morskiego i
Ryba ckiego ora z us tanawiające przepis y ogólne do tyczące Europejskiego Fundus zu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Mors kiego i Rybackiego ora z
uchyla jące rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne; a rt. 9 ust. 2 us tawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasada ch realiza cji progra mów w zakresie poli tyki spójnoś ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020.
5) Moje da ne osobowe zos ta ły powierzone do przetwa rzania Benefi cjentowi realizującemu projekt - MIASTO BIELSKOBIAŁA, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA.
6) Moje dane osobowe mogą być uja wnione osobom fi zycznym lub pra wnym, upowa żnionym przez adminis tra tora lub
Benefi cjenta , w związku z realiza cją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważni onym na pods tawie
przepisów pra wa , podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub i nne dzia łania związane z realiza cją Regionalnego
Progra mu Opera cyjnego Województwa Śl ąskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Ins tytucji Koordynującej, Ins tytucji
Za rządza jącej, Ins tytucji Poś redni czącej lub Benefi cjenta , opera torowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku
korespondencji papierowej), s tronom i innym uczes tnikom pos tępowań administra cyjnych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamkni ęcia Regionalnego Programu Ope ra cyjnego Województwa
Śl ąskiego na lata 2014-2020 (a rt. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez us zczerbku dla zasad regulujących pomoc
publi czną ora z kra jowych przepisów dotyczących a rchiwiza cji dokumentów.
8) Przys ługuje mi pra wo dos tępu do treś ci swoi ch danych oraz prawo żądania i ch spros towania, usuni ęcia lub
ograni czenia przetwa rzania, a także prawo wniesienia ska rgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administra tor da nych osobowych, na mocy a rt.17 us t. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówi ć usuni ęcia moi ch danych
osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jes t wymogiem usta wowym, a konsekwencją i ch niepodania będzie brak
możliwoś ci uczes tni ctwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzys tywane do zautomatyzowa nego podejmowania decyzji , ani profilowania , o
którym mowa w a rt. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
W ci ągu 4 tygodni po zakończeniu udzia łu w projekcie udostępni ę da ne dot. mojego sta tusu na rynku pra cy ora z
informa cje nt. udziału w kszta łceniu lub s zkoleniu ora z uzyskania kwalifika cji lub nabycia kompetencji, potwierdzone
s tosownym dokumentem*.
W ci ągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udos tępnię dane dot. mojego s ta tusu na rynku pra cy,
potwierdzone stosownym dokumentem*.
Udos tępnię informa cję o swojej s ytua cji na rynku pra cy fi rmom badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy
na zlecenie Ins tytucji Koordynującej, Ins tytucji Za rządza jącej, Instytucji Poś redniczącej lub Benefi cjenta

…..………………………….……………………

………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

