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OŚWADCZENlE UCZESTNlKA PROJEKTU

W związku z pzystąpieniem do pĄektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - ll edycja"
oświadczam, ze pzyjmuję do wiadomości, iz:

1, Administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, z siedzibą
pzy Placu Tzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2, Podstawę prawną przetwazania moich danych osobowych stanowi ań, 6 ust. 1 lit. c oraz ań. 9 ust. 2 lit.

g Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r,

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogolne rozpoządzenie
o ochronie danych) - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regiona|nego Programu Operacyjnego -

Lubuskie 2020 w odniesieniu do zbioru pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programow operacyjnych na podstawie:

a, rozponądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r,

ustanawiającego wspolne pzepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spojności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
zecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego pzepisy ogolne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spojności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozpoządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b. rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130412013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego iuchylającego rozpoządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006,

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojności
finansowanych w perspektywie fi nansow ej 20 1 4-2020,

d. rozpoządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 101112014 z dnia 22 wześnia 2014 r.

ustanawiającego szczegołowe pzepisy wykonawcze do rozpoządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow słuzących do pzekazywania

. Komisji określonych informacji oraz szczegołowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzĄącymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

3. Moje dane osobowe będą pzetwazane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. ,,Aktywna integracja
w Powiecie Wschowskim - ll edycja", w szczegolności potwierdzenia Kwalifikowalności wydatkow,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu isprawozdawczosci oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

4, Moje dane osobowe zostały powiezone do pzetwazania beneficjentowi realizującemu projekt - powiat
Wschowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie oraz podmiotom, ktore na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - ll
edycja". Moje dane osobowe mogązostac pzekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie lnstytucji Zaządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogązostac rowniez po*i.oon.
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie lnstytucji Zaządzającej lub Beneficjenta kontrole
i audyt w ramach RPO -Lubuskie 2020.

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem mozliwości udzie|enia wsparcia w ramach projektu.

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie pzekazę Beneficjentowi dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskańia
kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

7 . Moje dane osobowe nie będą pzekazywane do państwa tzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Projekt Pn, "AktYWna integracja w Powiecie Wschowskim - lI edyc.la" współfinansowany ze środkow Unii Europelskie1 ,
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu opericyjnego l*ubl_rskie 2020.
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8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. l
9. Moje dane osobowe będą pzechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

,

Lu buskie 2020 oraz zakończenia archiwizowan ia doku mentacj i.

10.MogęskontaktowacsięzlnspektoremochronyDanychwysyłającwiadomoścnaadrespoczty
elektronicznej:iod@miir.qov.p|lubadrespocztyelektronicznej:pcorwschowa.piecza@o2'p|

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Uzędu Ochrony Danych 
]Osobowych. 
,

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
;

pzetwazania.

MtEJsCoWosC l DATA CZYT ELNY PODPls U CZE ST Nl KA P Ro J E KT U1

-W 
PrzYPadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletnie] oświadczenie powinno zostac podpisane przez 1ej prawnego opiekuna,

Projekt Ptl, "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - |l eclycja" współfinansowany ze środkow Unii Europejskie1 _

Europejskiego Funduszu Społeczlego w ramach Regionallego Programu operacylnego Lubuskie 2020.


