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Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu. 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU – DANE OSOBOWE 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Nowy zawód – nowe możliwości” o numerze RPLU.12.04.00-06-

0017/18 (zwanym dalej „projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Lubelskiego, z siedzibą: Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl 

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-
2020 na podstawie: 

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit d), oraz art. 125 
ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013r. ustanawiającego 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 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII 
(Kryteria desygnacji) – punkt 3.A.iv;  

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006 wraz załącznikiem I i II do tego rozporządzenia;  

c) art.9  ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1460, z 
późn. zm); 

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
ustanawiającego 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 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi , certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1460, z późn. zm.); 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe 
możliwości”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL);  

5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego beneficjentowi realizującemu projekt -   ATUM sp. z o.o.  oraz Partnerowi, który 
uczestniczy w realizacji projektu – Recentia - Szkoły, Kursy, Szkolenia - Marta Dajewska.   Moje dane osobowe 
mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z Powierzającym 
lub Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w 
RPO WL. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w Instytucji Zarządzającej 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii archiwalnych spraw. 

7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

9. Dodatkowo informuje się o przysługujących prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1): 

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
b) cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych,  
c) żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących 

składającego niniejsze oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania,  

d) prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
e) prawie do przeniesienia danych osobowych. 

 

 

 

…..………………………………………  …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


