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Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu i rekrutacji 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie                         

„Akademia transportu i logistyki” 

 

WYPEŁNIA KANDYDAT/TKA 
 

 

Ja,  niżej podpisany/a         ……………………………………………………………………………….. 

                                         (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

 
Wyrażam zgodę na: 

 

1) przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych w zakresie zbiorów: 
 

1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 

2. Centralny  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, 
 

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

wywiązania się INTER-COMP Marcin Lasek z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie). Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości pod warunkiem, 

że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania; 

 

2) przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „1”, przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie lub podmiot przez niego zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych, do celów sprawozdawczych z realizacji form 

wsparcia, w których brałem/am udział oraz monitoringu i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Oświadczam, iż: 

 

1) zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

przetwarzania przez INTER-COMP Marcin Lasek i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie; 
 

2) zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 jest Minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa dla zbioru nr 2 

3) Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:  

 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów dla zbioru nr 1. 

 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa dla zbioru 

nr 2. 

 

 

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, przy 

al. Łukasza Cieplińskiego 4 pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa dla zbioru nr 2.; 

 

2) podstawą prawną 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,  
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 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

3)  moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Akademia 

transportu i logistyki”,  ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 

 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej  

– Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów, Beneficjentowi 

realizującemu projekt: INTER-COMP Marcin Lasek a także podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 

realizacji projektu; 

 

5) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej 

RPOWP 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach RPOWP 2014-2020 

oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 lub Instytucji 

Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP 2014-2020; 

 

6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  

 

7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..……………………… 
(Miejscowość, data) 

 

 

 

……………………………………………………… 
(Podpis Kandydata) 

 

 

 

 

 


