
E iiii*'i,:f*", d, MnLoPoLST<R
Unia Europejska

EuropeJski Fundusz Spoleany

oSwtRoczENrE UcZESTNTKA pRoJEKTU

W zwiqTku z pzystqpieniem do projektu pn. ,rRazem moiemy wiqcej - utworzenie trzech plac6wek

opiekufczo-specjalistycznych w Gminie Tomice" oSwiadczam,2epzyjmqg do wiadomo6ci, i2:

1. administratorem moich danych osobowych pzetwazanych w ramach zbioru ,,Regionalny Program
Operacyjny Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020" jest Zazqd Wojew6dztwa Malopolskiego
stanowiqcy Instytucjq Zazqdzalqcq dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020,2 siedzibqw Krakowie pzy ul. Basztowej22,31-156 Krak6w, adres
do korespondencjiul. Raclawicka 56, 30-017 Krak6w,

2. administratorem moich danych osobowych przelwarzanych w ramach zbioru danych ,,Centralny
system teleinformatyczny wspierajqcy realizacjq program6w operacyjnych" jest minister wla6ciwy
do spraw rozwoju z siedzibq w Warszawie przy ul. Wsp6lne j 214, 00-926 Warszawa,

3. pzefiuazanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spelnia warunki, o kt6rych mowa
wart.6 ust. 1 lit. c)oraz art.9 ust.2litg) Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
20161679 - dane osobowe sq niezbqdne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa M alo po ls kieg o n a lata 20 1 4-2020 na podstawie :

1) rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiajqce wsp6lne pzepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
zecz Rozwoju Obszar6w Wejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajqce pzepisy ogolne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylajqce rozpozqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
2) rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w

sprawie Europejskiego Funduszu Spolecznego i uchylajqce rozpozqdzenie Rady (WE) nr
1081/2006;

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizaqi program6w w zakresie polityki sp6jno5ci
finansowanych w perspet<Vwie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz. 217);

4) rozpozqdzenie \Afkonawczego Komisji (UE) Nr 101112014 z dnia 22 wzeilnia 2014 r.

ustanawiajqce szczegolowe pzepisy wykonawcze do rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 130312013 w odniesieniu do raaor6w sluzqcych
do pzekazywania Komisji okreSlonych informacji orcz szczegolowe pzepisy dotyczqce wymiany
informacji migdzy beneficjentami a instytucjami zazqdzajqcymi, certyfikujqcymi, audytowymi i

poSredniczqcymi;

4. moje dane osobowe bqdq pzetwazane wylqcznie w celu realizacji projektu ,,Razem moiemy wiqcej -

utworzenie trzech plac6wek opiekufczo-specjalistycznych w Gminie Tomice" w szczegolnoSci
potwierdzenia lalalifikowalno6ci wydatk6w, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i

sprawozdawczo6ci onz dzialafr informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata2014-2020 (RPO \M/);

5. moje dane osobowe zostaly powiezone do pzetv'tazania Instytucji PoSredniczqcej - Malopolskie
Centrum Pzedsiqbiorczo5ci, ul. Jasnog6rska 11,31-358 Krak6w, beneficjentowirealizujqcemu projekt -
Gmina Tomice, ul. Wadowicka 51,34-100 Tomice oraz Partnerom Projektu ipodmiotom, kt6re na
zlecenie beneficjenta uczestniczq w realizacji projektu.. Moje dane osobowe mogq zosta6 pzekazane
podmiotom realizujqcym badania ewaluacyjne na zlecenie Powiezajqcegol, Instytucji Po6redniczqcej
lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogq zosta6 r6wniez powiezone specjalistycznym podmiotom,
realizujqcym na zlecenie Powiezajqcego, Instytucji Po5redniczqcej oraz beneficjenta kontrole i audyt w
ramach RPO WI\/;

1 Powierzajqcy oznacza lZ RPO !ryM 2014 - 2020 lub Minister Rozwoju Regionalnego
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6. moje dane osobowe bqdq przechowywane do momentu zakoficzenia realizacji i rozliczenia
projektu i zamkniqcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego 2014-2020 oraz zakoficzenia okresu trwaloSci dla projektu i okresu
archiwizacyjnego, w zaleznoSci od tego, kt6ra z tych dat nastqpi po2niej2

7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a
konsekwencjq odmowy ich podania jest brak mozliwoSci udzielenia wsparcia w ramach projektu;

8. posiadam prawo dostqpu do treSci swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwazania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;

9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pzetwarzania danych w spos6b opisany
powyzej. Przefuarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba 2e lZllP bqdzie w stanie wykaza6,
2e w stosunku do przetwarzanych danych istniejq prawnie uzasadnione podstawy, kt6re sq
nadrzqdne wobec interes6w, praw iwolno5ci lub dane bgdq nam niezbqdne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczefi;

10. mam prawo do wniesienia skargido Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, i2
przetwarzanie moich danych osobowych narusza pzepisy RODO;

11. moje dane osobowe moga zosta6 ujawnione innym podmiotom upowaZnionym na podstawie
przepis6w prawa;

12. moje dane osobowe nie bqdq przetwazane w sposob zaufomatyzowany, w tym r6wniez
orofilowane

13. mogq skontaktowa6 siq z Inspektorem Ochrony Danych:
a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysytajqc wiadomoS6 na adres poczty

elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM3 lub pisemnie na adres:
I nspektor Ochrony Danych Osobowych U MWM, Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa
Matopolskiego ul. Raclawicka 56, 30- 017 Krak6w;

b) wyznaczonym pzez ADO wskazanym w ust. 2, wysylajqc wiadomo5C na adres poczt
elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MliR4

c) dzialajqcym w ramach Instytucji PoSredniczqcej, wysylajqc wiadomoS6 na adres poczty
elektronicznej: Inspektora Danych Osobowych MCP 5 lub pisemnie na adres: Inspektor
Ochrony Danych MCP, Malopolskie Centrum PrzedsiqbiorczoSci, ul. Jasnog6rska 11, 31-358
Krak6w.

14. w eiqgu 4 tygedni pe zakehezeniu udzialu w prejekeie udestepniQ dane det
mejege statusu na rynku praey eraz infermaeje nt, udzialu w-.ksztaleeniu lub

ii6

15, w eiqgu trzeeh miesiQey pe zakefiezeniu udzialu w prejekeie udestepniQ dane

16
petwierdzajqee esiQgniQeie efektywneSeizatrudrieniewej (pedjQeie zatrudnienia

@j)

MIEJSCOWOSC I ONTN CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU -

* w przypadku uczestnictwa osoby maloletniej w projekcie oSwiadczenie powinien podpisad rodziclop iekun prawny

2 Nale2y dostosowai zapisy pod kqtem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rczliczania VAT, mechanizm6w
odzyskiwania, archiwizacji itp.).
3 iodo@umwm malopolska pl
4 mailto:iod@miir.gov.pl
5 dane_osobowe@mcp. malopolska. pl
6 Nalezy wykreslid, je6li nie dotyczy
7 Nale2y wykre6li6, je6li nie dotyczy

Projekt wsp6ffinansowcrny przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Malopolskiego 2074 - 2020


