OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
e n
Lokalnej Grupy D ia ania "Dla Miasta Torunia" przy mu do wiadomości, i :
1.

2.

Administratorem moich danych osobowych jest Wo ewództwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane
przez Marszałka Wo ewództwa Kujawsko-Pomorskiego, ma ącego siedzi
przy Placu Teatralnym 2,
87-100 oru (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Wo ewództwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spó ności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pó n. zm.), ma ący
siedzi
przy ul. Wspólne 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspiera ący realizac programów operacyjnych);
Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.
2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osó 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są
niez dne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wo ewództwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Wo ewództwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawia ącego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spó ności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju O szarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawia ącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spó ności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchyla ącego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z pó n. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchyla ącego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z pó n. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spó ności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pó n. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspiera ący realizac programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawia ącego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spó ności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju O szarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawia ącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spó ności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchyla ącego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z pó n. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchyla ącego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486 z pó n. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spó ności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pó n. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r.
ustanawia ącego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów słu ących do przekazywania
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji
miedzy Beneficjentami a instytucjami zarządza ącymi, certyfiku ącymi, audytowymi
i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1);
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e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego
systemu teleinformatycznego wspiera ącego realizac programów operacyjnych w związku z
realizac ą Regionalnego Programu Operacyjnego Wo ewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 nr RPKP/04/2015” z dnia 14 sierpnia 2015 r, (z pó n. zm.).
Moje dane osobowe dą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Wdrażanie Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez
e n
L kalnej Gru y D ia ania "Dla Miasta T runia", RPKP.11.01.00IZ.00-04-134/17 w tym w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działa informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020;
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizu ącemu
projekt Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta orunia”, ul. Warszawska 8/8, 87-100 oru
oraz podmiotowi;
Moje dane osobowe
dą lub mogą y ujawnione wyłącznie podmiotom upowa nionym przez
administratora lub Beneficjenta w związku z realizac ą celu o którym mowa w pkt 3, podmiotom
upowa nionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowa administracyjnych;
Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwenc ą ich niepodania
dzie brak mo liwości uczestnictwa w projekcie;
W terminie 4 tygodni po zako czeniu udziału w projekcie przeka Beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
W ciągu trzech miesi cy po zako czeniu udziału w projekcie udost pni dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy;
Moje dane osobowe nie dą przekazywane do pa stwa trzeciego lub organizacji mi dzynarodowe ;
Moje dane osobowe nie
dą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
Moje dane osobowe dą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wo ewództwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zako czenia archiwizowania dokumentacji;
Mog skontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych wysyła ąc wiadomoś na adres poczty
elektronicznej:
1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspiera ący
realizac programów operacyjnych;
2) iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny
Wo ewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
Mam prawo dost pu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usuni cia lub
ograniczenia przetwarzania, jak równie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub
przenoszenia tych danych;
Mam prawo wnieś skarg do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz du Ochrony Danych
Osobowych;
Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówi usuni cia moich
danych osobowych.
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