OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozp orządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z prz ystąpieniem do projektu pn . „Młodzi, akt ywni, komp etentni,
przedsiębiorcz y- aktywizacja społeczno -zawodowy osób młodych z grupy
NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko -sędziszowskiego”, numer
POWR.01.02.01 .18-0070/19 prz yjmuję do wiadomości, że :
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego pełniący funkcję Inst ytucji Zarządz ającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, mający siedzibę prz y ul.
Wspólnej 2/4, 00 -926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia
warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fund uszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Roln ego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i R ybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dot ycz ące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i R ybackiego oraz uchylającego rozp orządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20. 12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Fundu szu Społeczn ego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 , z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w z akresie polit yki spójności finansowanych w perspekt ywie fin ansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z póżn.zm. );
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22
września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekaz ywania Komisji określ onych informacji oraz szczegółowe przepisy dot yczące wymiany info r-

macji międz y beneficjentami a inst ytucjami zarządzającymi, cert yfik ującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Oper acyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformat yczny
wspierający realizację programów operacyjnych .
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realiza cji projektu „Młodzi, akt ywni, kompetentni, przedsiębiorcz y - akt ywizacja społeczno-zawodowy osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszo wskiego i ropcz ycko -sędziszowskiego”, numer POWR.01.02.01.18 0070/19, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wy datków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i spr awozdawczości oraz działań informacyjn o-promocyjnych w ramach PO
WER.
5. Moje dane osobowe został y powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza
11, 35-055 Rzeszów, beneficjentowi realizują cemu projekt – Stowarz yszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, ul. Jana
Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa oraz podmiotom, które na zlecenie b eneficjenta uczestniczą w realizacj i projektu – nie dot ycz y. Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Inst ytucji Zarządzającej, Inst ytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER . Moje dane
osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Inst ytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformat ycznych.
6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrz ymania wsparcia, a
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziel enia wsparcia w ramach projektu .
8. W terminie 4 t ygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę b eneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku p racy oraz info rmacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uz yskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
9. W ciągu trzech miesięcy po z akończeniu udziału w projekcie udostępnię
dane dot yczące mojego statusu na rynku pracy.
10.
Moje dane nie będą przekaz ywane do państwa trzeciego lub org anizacji międz ynarodowej.
11.
Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomat yzowanemu p oodejmowaniu decyzji.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji Pr ogramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
13.
Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada
za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając na adres poczt y
elektronicznej nil@kolbuszowa.pl lub z powołanym przez administrat ora z Inspektorem Ochrony Danych wysył ając wiadomość na adres poc zty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
14.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzan ia jeżeli spełnione są przesłanki określone
w art. 16 i 18 RODO.
15.
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urz ędu Ochrony Danych Osobowych.
16.
W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie
moje dane osobowe takie j ak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr pr ojektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w
projekcie, kod t ytułu ubezpieczenia, wysokość składki z t ytułu ubezpi eczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypa dkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z
ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej 1.
12.
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MIEJSCOWOSC I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU *

1

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych ZUS dotyczy instytucji, w której umowa o dofinansowanie
projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd
Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.
*

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

