
 
 
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Nie emigruję – tu żyję” 

wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/a: 

Imię i nazwisko  

PESEL  

 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę i deklaruję swój udział w projekcie pod nazwą „Nie emigruję – tu żyję” nr 

RPDS.09.01.01-02-0128/20 (zwanym dalej „Projektem”) realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, którego Realizatorami są: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

z siedzibą we Wrocławiu wraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu oraz 

Gminą Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niewłaściwe przekreślić) na wykorzystanie mojego wizerunku do celów 

projektowych, w szczególności do promowania i upowszechniania projektu na stronach internetowych, 

materiałach filmowych, prasie, w publikacjach itp. na potrzeby realizacji ww. (zgodnie z Ustawą o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 art. 81 z późn.zm.). 

3. Zobowiązuję się do:  

3.1. wypełnienia formularza dotyczącego danych osobowych, 

3.2. zawarcia umów o udzielenie wsparcia, z którego będę korzystał/a w ramach projektu, 

3.3. podpisywania list obecności i kart usług, 

3.4. wypełniania dokumentacji projektowej, 

3.5. wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób uczestnictwo w projekcie przyczyniło 

się do podniesienia moich umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego 

zakończeniu). 

4. Oświadczam, iż mam świadomość, że ww. dokumenty są niezbędne i posłużą realizatorom Projektu do jego 

realizacji, monitorowania, kontroli oraz ewaluacji. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż: 

5.1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

5.2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych 

z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO 

WD 2014–2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 

5.3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r poz. 1000). 

5.4. Moje dane osobowe przekazane w formularzach projektowych będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 

w ramach RPO WD 2014–2020. 



 
 
 

5.5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 oraz podmiotom, które na zlecenie 

Realizatorów uczestniczą w realizacji projektu. 

5.6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego  2014–2020, Realizatora. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Instytucji 

Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 oraz 

Realizatora kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014–2020. 

5.7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

5.8. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz 

informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji 

w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno–promocyjnych w ramach RPO WD 2014–2020. 

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

6. W terminie do 4 tygodni oraz do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Realizatorom: 

6.1. moje aktualne dane teleadresowe (o ile uległy zmianie), 

6.2. dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy i aktywności zawodowej, 

6.3. informacje na temat uzyskania kwalifikacji, nabycia kompetencji i motywacji. 

7. Ponadto oświadczam, iż: 

7.1 będę uczestniczył/a w badaniu ankietowym, które może się odbyć w trakcie trwania Projektu, 

jak również po jego zakończeniu, 

7.2 zostałem/am poinformowany/a, iż projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, 

7.3 zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu, który określa zasady uczestnictwa, 

7.4 zostałem/am poinformowany/a, iż realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad 

uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych i dokumentów programowych oraz warunków 

realizacji projektu. 

8. Niniejsza deklaracja obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu a w zakresie ewaluacji, kontroli 

i monitoringu w okresie do 3 lat po zakończeniu jego realizacji.  

 

Ja niżej podpisany/a potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w 

niniejszej Deklaracji, jak również w innych dokumentach dotyczących Projektu. 

Jednocześnie zostałem/am pouczony/a oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

 

 

………………………………………………   …………………………………………………… 
miejscowość i data       podpis Uczestnika/czki projektu  



 
 
 

Dane uczestnika/czki otrzymującej wsparcie w ramach projektu „Nie emigruję – tu żyję” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu „Nie emigruję – tu żyję” 

2 Nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0128/20 

3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie Społeczne 

4 Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja  

5 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne 

 

Dane Uczestnika/Uczestniczki 

Imię: 
 

Nazwisko: 
 

PESEL: 
           

Data urodzenia w przypadku cudzoziemca:  …………………………………………………… 

Wykształcenie: 

 Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Policealne 

 Wyższe 

Miejsce zamieszkania: 

Województwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Obszar:  miejski  wiejski 

Ulica:  

Nr budynku:  Nr lokalu:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

  



 
 
 

Status Uczestnika/Uczestniczki projektu w chwili przystąpienia do projektu: 

Status osoby na 

rynku pracy  

w chwili 

przystąpienia do 

projektu: 

osoba bezrobotna: 

 zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 1 

 emeryt/rencista 

 inne: ……………………………………………………… 

 osoba bierna zawodowo 2 

w tym: 

 osoba ucząca się  

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym 

 inne: ……………………………………………………………… 

 osoba pracująca 

w tym: 

 w administracji rządowej 

 w administracji samorządowej 

 w MMŚP (mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach) 

 w organizacji pozarządowej 

 prowadząca działalność na własny rachunek 

 w dużym przedsiębiorstwie 3 

 inne: ………………………………………………………………… 

Nazwa instytucji/podmiotu, 

w którym osoba jest zatrudniona: 

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

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

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 Tak  Nie  Odmawiam  podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak  Nie 

Osoba z niepełnosprawnością  Tak  Nie  Odmawiam  podania informacji 

Tak, w tym: 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 
Powiatowy zespół orzekania 

o niepełnosprawności: 

 częściowa niezdolność do pracy 

 całkowita niezdolność do pracy 

 całkowita niezdolność do pracy i samodzielniej 

egzystencji 

 niepełnosprawność w stopniu lekkim 

 niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 

 niepełnosprawność w stopniu znacznym 

Inna podstawa świadcząca o byciu osobą z niepełnosprawnością   

 Nie    Tak, podać  jaka………………………………… 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną  Tak  Nie 

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną  Tak  Nie 

 
1 Osoba długotrwale bezrobotna - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy; osoby  poniżej 25 roku  – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, osoby mające 25 lat lub więcej – 

osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Def. zgodna z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 (Słownik głównych pojęć). 

2 Osoba bierna zawodowo (nieaktywna zawodowo) – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo (o ile 

równocześnie nie pracują, nawet na część etatu). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) - gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlop macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją 

należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 

3 Duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 249 pracowników. 



 
 
 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czyli:  

− chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne),  

− upośledzona umysłowo, 

− wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 

zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych 

form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

 Tak  Nie 

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 4  Tak  Nie 

w tym: 
osoba zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego 5 

 Tak  Nie 

Osoba bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej 

 

Tak 

 

Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 

Tak 

 

Nie 

Osoba uzależniona od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego 
 

Tak 

 

Nie 

Osoba uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

 

Tak 

 

Nie 

Osoba zwalniana z zakładów karnych, mająca trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej 

 

Tak 

 

Nie 

Uchodźca realizujący indywidulany program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej 
 

Tak 

 

Nie 

Przedstawiciel środowiska lub lokalnej społeczności zagrożonej ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych 

 

Tak 

 

Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej   Tak  Nie  Odmawiam  podania informacji 

 

 

 

………………………………………………   …………………………………………………………… 
miejscowość i data     podpis Uczestnika/czki projektu  

 
4 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn ia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. z 20220r. poz. 176); c) osoby przebywające w pieczy 

zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969); e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.); f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu „Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami 

w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”; g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą 

z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; i) osoby bezdomne lub dotknięte 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”; j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; k) osoby korzystające 

z PO PŻ. 

5 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż 1 powodu opisanego w przypisie 5. 



 
 
 

 
Obowiązek informacyjny – dane zwykłe 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 RODO) oraz w związku 

z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014–2020 pn. „Nie emigruję – tu żyję” nr RPDS.09.01.01-02-0128/20 przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 

▪ w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014–2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister 

właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail: inspektor@umwd.pl; 

▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail: iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WD 2014–2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach 

archiwalnych oraz statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji RPO WD 2014–2020 na podstawie:  

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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, 

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020, 

dodatkowo w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014–2020” na podstawie: 

▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

a w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” 

na podstawie:  

▪ 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 przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 

między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014–2020, Beneficjent, Partner (jeśli 

dotyczy) oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom lub specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014–2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014–2020 lub 

beneficjenta badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014–2020; 

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu (dotyczy sytuacji, gdy obowiązek informacyjny realizowany jest 

wobec uczestników projektów); 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby 

rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014–2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie 
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moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

11) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

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

miejscowość, dnia       podpis 

 

Obowiązek informacyjny – dane szczególne 

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 RODO) oraz w związku 

z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014–2020 pn. „Nie emigruję – tu żyję” nr RPDS.09.01.01-02-0128/20 przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 

▪  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą 

we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach 

archiwalnych oraz statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) 

i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO; 

5)  W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane 

osobowe przetwarzane są na podstawie:  

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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, 

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020, 

▪ 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 przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, Beneficjent, Partner (jeśli 

dotyczy)  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać 
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przekazane podmiotom świadczącym usługi w związku z realizacją projektu/RPO WD 2014-2020 na zlecenie Ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 

2014 – 2020 lub beneficjenta m.in. w zakresie badań ewaluacyjnych, kontroli i audytu w ramach RPO WD 2014 – 2020, 

informacji i promocji projektu/RPO WD 2014-2020; 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, 

na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych szczególnych kategorii 

(o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji dotyczących 

tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje 

brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału 

w projekcie; 

9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie 

moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;  

10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, dnia       podpis 

 


