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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w projekcie „Aktywny Śląsk” nr RPSL.09.01.05-24-0619/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 

Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 
 

Ja  niżej  podpisany/a:     
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

Zamieszkały/a           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

Numer  PESEL:        

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

wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych w tym tzw. danych wrażliwych, zgodnie z przepisami 

art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.), do celów związanych z 

przeprowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do 

wywiązania się Instytutu Szkoleniowo-Badawczego MERIDIUM z obowiązków wobec 

b) Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. 

Ligonia 46) wynikających z umowy nr UDA-RPSL 09.01.05-24-0619/16-00. Moja zgoda obejmuje 

również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel 

przetwarzania; przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  obejmujących  informacje  

wymienione  w  punkcie  „a”,  przez  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-

037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub podmiot przez niego upoważniony zgodnie z art. 31 Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. 

zm.), do celów kontroli, potwierdzenia prawidłowej realizacji projektu, oraz monitoringu i 

ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

 

Oświadczam, iż: 

c) zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania, przetwarzanych przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM, 

62-510 Konin, ul. Bojerowa 10 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-

037 Katowice, ul. Ligonia 46. 
 
 
 
 
 
 

............................................. ........................................................ 

Data                                            Czytelny podpis Kandydata na Uczestnika/-czkę projektu 
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INFORMACJA DLA KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Informujemy, że w momencie zakwalifikowania się do projektu, złożenia deklaracji 

uczestnictwa oraz przystąpienia do pierwszej formy wsparcia, kandydat zostaje 

Uczestnikiem projektu i w związku z powyższym od tego momentu: 

1. Administratorem   danych   osobowych   będzie   Zarząd   Województwa   Śląskiego   

pełniący   funkcję   Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (RPO WSL 2014- 2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z 

realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie    danych     przez     uczestnika     projektu     jest     dobrowolne,     lecz     

niezbędne     do     uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane 

uczestników projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania 

moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z 

późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym: 

a) Rozporządzeniem 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) Rozporządzeniem 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; 

b)   Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, 

z późn. zm.); 

5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji 

Koordynującej, Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta; 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Dane będą przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa  

8. Na każdym etapie realizacji projektu mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania. 
 
 
 
 
 

.............................................                            .................................................... 

Data                                             Czytelny podpis Kandydata na Uczestnika/-czki projektu 
 


