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Załącznik nr 4. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w związku z przystąpieniem do projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „GMINA 
MIEROSZÓW RÓWNA W KOMPETENCJACH - działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej”  
przyjmuję do wiadomości, iż: 
1 Beneficjent, jako podmiot przetwarzający, w trybie art. 28 RODO, przetwarza dane osobowe na 
warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w imieniu Administratorów wskazanych w ust. 2 i 3 w 
ramach zbiorów danych osobowych:  

a) Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020.  

b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - na 
podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 z dnia 14.08.2015 r. nr RPDS/02/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 
Rozwoju (Administratorem), a Instytucją Zarządzającą (z późn. zm.).  

2 Administratorem zbioru danych osobowych wskazanego w ust. 1 lit. a jest Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław.  
3 Administratorem zbioru danych osobowych wskazanego w ust. 1 lit. b jest minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych 
przetwarzanych w centralnym systemie informatycznym.  
4 Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu i Umowy przez Instytucję 
Zarządzającą jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, a w przypadku przetwarzania 
szczególnych kategorii danych osobowych- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.  
5 Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie na potrzeby realizacji 
Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 
Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Projektu, Umowy, Programu 
oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. Po upływie tego terminu, Beneficjent jest 
zobowiązany do usunięcia danych oraz wszystkich istniejących kopii (w zakresie zbioru wskazanego w 
ust. 1 lit. a). Beneficjent jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych w 
związku z realizacją Projektu i Umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków 
wynikających z Umowy i Programu. 
6  Beneficjent podczas realizacji Projektu zapewnia przestrzeganie RODO, ustawy o ochronie 
danych osobowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony 
danych osobowych oraz zapewnia przestrzeganie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. 
Beneficjent oświadcza, iż stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, tym samym 
chroniąc prawa osób, których dane dotyczą. 
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7 Beneficjent na podstawie umowy zawartej na piśmie może korzystać z usług innych podmiotów 
przetwarzających będących podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Beneficjenta w związku z 
realizacją Projektu, pod warunkiem, że dadzą oni gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 
dane dotyczą.  
8 Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

a. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail 

inspektor@umwd.pl; 

b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl; 

9. 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.  
10.  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.  
11.  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO; 
12.  Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
13.  Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
14.  Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020. 
 
 
 

…..………………………………………     ….…………………………………………… 

      Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna prawnego, w 

przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia 

 

     ……………………………………………………………………………………… 
                                  Imię i nazwisko uczestnika projektu                                                            
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