Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Projekt „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” realizowany na podstawie umowy nr
UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2 Wsparcie dla
tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I
INTEGRACJI” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
zwanego „RODO”.
2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące
kategorie danych osobowych Uczestnika projektu: Imię, Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Kraj,
Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku/lokalu, Kod pocztowy, Telefon
kontaktowy, Adres e-mail, Wykształcenie, Niepełnosprawność, Informacje dotyczące statusu na
rynku pracy, informacja o korzystaniu z form wsparcia w ramach projektu z zakresu włączenia
społecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w
postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do dnia kończącego
obligatoryjny okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zgodnie z
obowiązującymi uregulowaniami lub wycofania zgody.
4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
5. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest Stowarzyszenie „Aktywność bez
barier” oś. Pod Lipami 28a, 72-006 Mierzyn, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
ania2_z@o2.pl
6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:
1) Beneficjenta –
Mierzyn,

Stowarzyszenie „Aktywność bez barier” oś. Pod Lipami 28a, 72-006

2) Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul.
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO
WZ 2014-2020, w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 20142020”,
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Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
3) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
4) Instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
5) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Kandydat/-ka na
Uczestnika zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
8. Mam prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do
których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u
Administratora.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III:
„Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679.
11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu
rekrutacji. Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w
procesie rekrutacji do projektu.
12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

……………………………………………………………
Data

………………………………………………………………..
Podpis kandydata/-ki na Uczestnika projektu*

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