
załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU  

1) W  związku  z  przystąpieniem do  projektu  pn.  „Rehabilitacja  skutecznym sposobem na  walkę  
z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności
zawodowej", przyjmuję do wiadomos0ći, iz+ :

2) Administratorem moićh  danyćh  osobowyćh  jest  Zarząd  Wojewo0 dztwa  S� ląskiego,  z  siedzibą  przy  
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowiće, adres email: kanćelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
3) Została wyznaćzona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danyćh osobowyćh, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl.
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane w ćelu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze s0rodko0 w
Regionalnego Programu Operaćyjnego Wojewo0 dztwa S� ląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), 
w szćzego0 lnos0ći:

 udzielenia wsparćia
 potwierdzenia kwalifikowalnos0ći wydatko0 w
 monitoringu
 ewaluaćji
 kontroli
 audytu prowadzonego przez upowaz+nione instytućje
 sprawozdawćzos0ći
 rozlićzenia projektu
 odzyskiwania wypłaćonyćh benefićjentowi s0rodko0 w dofinansowania
 zaćhowania trwałos0ći projektu
 arćhiwizaćji
 badan0  i analiz. 

5) Podstawą  prawną  przetwarzania  moićh  danyćh  osobowyćh  jest  obowiązek  prawny  ćiąz+ąćy  
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ć oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  oćhrony  oso0 b  fizyćznyćh  w  związku  
z przetwarzaniem danyćh osobowyćh i w sprawie swobodnego przepływu takićh danyćh oraz ućhylenia
dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikająćy z: art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  ustanawiająćego  wspo0 lne  przepisy  dotyćząće
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju   Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społećznego,  Funduszu
Spo0 jnos0ći, Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzećz Rozwoju Obszaro0 w Wiejskićh oraz Europejskiego
Funduszu  Morskiego  i  Rybaćkiego  oraz   ustanawiająće  przepisy  ogo0 lne  dotyćząće  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społećznego, Funduszu Spo0 jnos0ći   

i  Europejskiego Funduszu Morskiego  i  Rybaćkiego oraz ućhylająće rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogo0 lne;art.    ust. 2 ustawy z dnia 11 lipća 2014 r.  o zasadaćh
realizaćji programo0 w w zakresie polityki spo0 jnos0ći finansowanyćh w perspektywie finansowej 2014-
2020.

6) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Benefićjentowi realizująćemu projekt  -
Ekovita sp. z o.o. ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstoćhowa.
7) Moje  dane osobowe  mogą być0  ujawnione osobom fizyćznym lub  prawnym,  upowaz+nionym przez
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administratora lub Benefićjenta,  w związku z realizaćją ćelo0 w o kto0 ryćh mowa w pkt.  3,  podmiotom
upowaz+nionym na podstawie przepiso0 w prawa,  podmiotom realizująćym badania ewaluaćyjne lub inne
działania związane z realizaćją Regionalnego Programu Operaćyjnego Wojewo0 dztwa S� ląskiego na lata
2014 - 2020 na zlećenie Instytućji Koordynująćej, Instytućji Zarządzająćej, Instytućji Pos0rednićząćej lub
Benefićjenta,  operatorowi  poćztowemu  lub  kurierowi  (w  przypadku  korespondenćji  papierowej),
stronom i innym ućzestnikom postępowan0  administraćyjnyćh.
8) Moje  dane  osobowe  będą  przećhowywane  do  ćzasu  zamknięćia  Regionalnego  Programu
Operaćyjnego Wojewo0 dztwa S� ląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogo0 lnego), bez
uszćzerbku dla zasad regulująćyćh pomoć publićzną oraz krajowyćh przepiso0 w dotyćząćyćh arćhiwizaćji
dokumento0 w. 
9) Przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  tres0ći  swoićh  danyćh  oraz  prawo  z+ądania  ićh  sprostowania,
usunięćia lub ogranićzenia przetwarzania, a takz+e prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Oćhrony
Danyćh Osobowyćh.
10) Administrator danyćh osobowyćh, na moćy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmo0 wić0  usunięćia
moićh danyćh osobowyćh.
11) Podanie  przeze  mnie  danyćh  osobowyćh  jest  wymogiem  ustawowym,  a  konsekwencją  ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
12) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania dećyzji,  ani
profilowania, o kto0 rym mowa w art. 22 RODO
Ponadto, w związku z ućzestnićtwem w projekćie: 

W ćiągu 4 tygodni po zakon0 ćzeniu udziału w projekćie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
praćy oraz informaćje nt.  udziału w kształćeniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikaćji  lub nabyćia
kompetenćji, potwierdzone stosownym dokumentem.

13) Udostępnię informaćję o swojej sytuaćji na rynku praćy firmom badawćzym realizująćym ewaluaćje/
analizy/ekspertyzy  na  zlećenie  Instytućji  Koordynująćej,  Instytućji  Zarządzająćej,  Instytućji
Pos0rednićząćej lub Benefićjenta.
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