Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza” nr RPMP.10.01.03-12-0387/16
oświadczam, Ŝe przyjmuję do wiadomości, iŜ:
1)

administratorem moich danych osobowych, przetwarzanych w ramach zbioru pod nazwą
„Podniesienie

kompetencji

kluczowych

uczniów

i

nauczycieli

szkół

podstawowych

i gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza” jest Szkoła……………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………...;
2)

dane te przetwarzane są w związku z procesem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
o którym mowa wyŜej;

3)

kontakt z inspektorem ochrony danych jest moŜliwy przy uŜyciu danych kontaktowych
administratora danych, tj. Szkoły: …………………………………………………………………………………....;

4)

moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia monitorowania spełnienia
wymogów uczestnictwa w projekcie i kontroli prawidłowej realizacji projektu, a ich
przetwarzanie ma oparcie w przepisach prawa krajowego i unijnego i wynika z obowiązku
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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,
s. 1) – zwanego dalej RODO);

5)

dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
ze względu na wymogi określone w następujących przepisach:
a. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c.

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

d. rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów słuŜących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany

informacji

między

beneficjentami

a

instytucjami

zarządzającymi,

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

6)

zebrane w procesie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom danych, z uwagi na zobowiązania wynikające z tytułu potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 RPO WM;

7)

dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej;

8)

dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji i uczestnictwa będą przechowywane do
momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu
trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zaleŜności od tego, która z tych dat nastąpi
później;

9)

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, Ŝądania
ich sprostowania. Ponadto przysługuje jej prawo do Ŝądania ograniczenia przetwarzania danych
w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

10)

w trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, Ŝe Ŝadne decyzje nie zapadają
wyłącznie automatycznie oraz, Ŝe nie buduje się Ŝadnych profili kandydatów i uczestników;

11)

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iŜ przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

12)

podanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w procesie rekrutacji
i uczestnictwa nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umoŜliwiającym udzielenie
wsparcia w ramach projektu;

13)

zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych
i ich poprawiania;
14) moje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu

Miasta

Nowego

Sącza”,

a

więc

w

szczególności

w

celu

potwierdzenia

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu,
sprawozdawczości, archiwizacji oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
RPO WM.

……………………………………
(Miejscowość i data)

………………………………………
(Miejscowość i data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego
opiekuna)

………………………………………………………………
(czytelny podpis ucznia)

