
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem i odbiorcą moich danych oso-

bowych jest  Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję  Instytucji Zarządzającej Regio-

nalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-

2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

2. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją 

projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, mo-

nitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyj-

nych w ramach RPO WSL 2014-2020;

3. Podanie danych osobowych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi wzięcie udziału w projekcie. 

4. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 

27 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z  

2016 r. poz. 922) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fundu-

szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,  Europejskiego Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
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b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006;

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 217);

5. Podmiotem przetwarzającym  moje dane osobowe jest  STOWARZYSZENIE OPIEKI 
HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 45a, 
42-202 Częstochowa oraz podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w re-

alizacji projektu.

6. Moje dane osobowe będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego 

prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 

7. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym bada-

nia ewaluacyjne lub inne działania na zlecenie administratora danych osobowych lub Benefi-

cjenta;

8. W dowolnym momencie posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

9. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich da-

nych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochro-

nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

…………………………………………..        ……………………………………….
                                   (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis uczestnika projektu)
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