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Załącznik nr 4  
do Regulaminu naboru  do projektu  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

   

Tytuł projektu : „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 

Nr umowy: 53/86/FPGP/2019 

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt : 

III.  Oś priorytetowa  Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt : 

 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 

 

Ja niżej podpisany/a   …………………………………………………………… 

 

Zamieszkały/a  ………………………………………………………………………………….   

                                                         

Nr PESEL ……………………………………………………….. 

 

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. 

b) zostałem/am  poinformowany/a  , że uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

realizowanym w ramach Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020, 

c) zapoznałem/am się z regulaminem  rekrutacji do nin. projektu i w pełni go akceptuję, 

d) zamieszkuję na terenie województwa zachodniopomorskiego w gminie Płoty;  

e) mam więcej niż 25 lat w chwili przystąpienia do projektu  

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z 

prawdą. 
 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu został/została uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności cywilnej 

(wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w złożonych dokumentach 

na podstawie których zgłasza swój udział w Projekcie. 

 

………………………………                                ………………………………………. 

Miejscowość i data                                                                      podpis uczestnika projektu 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DANYCH 

WRAŻLIWYCH* ODBIORCY OSTATECZNEGO 
W związku z przystąpieniem  do projektu pn. „W sieci bez barier” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, w tym danych wrażliwych*. 

Zgodnie a art. 14 ust 1 lit d RODO przetwarzaniu podlegać będą następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, nr PESEL, płeć, wiek wykształcenie, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), stan 

zdrowia*. 

Moje dane osobowe, w tym dane wrażliwe* będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego”., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 

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

promocyjnych w ramach POPC. 

 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest Minister 
Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – 

moje  dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 (POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

a) 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 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1), 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a) 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, 
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b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

zm.), 

c) 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) – moje dane 

osobowe, wrażliwe* są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 (POPC). 

4. Moje dane osobowe, w tym wrażliwe*, zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej 

Fundacji Promocji Gmin Polskich, ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa, beneficjentowi projektu 

Gminie Płoty, Plac konstytucji 3 Maja 1,72-310 Płoty oraz podmiotom, które uczestniczą w realizacji 

projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe, wrażliwe* 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania). 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9.  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej:iod@miir.gov.pl. 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA         CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

 
* zastosować w oświadczeniu jedynie w przypadku konieczności wyrażenia zgody przez odbiorcę ostatecznego na 

przetwarzania kategorii danych: danych wrażliwych      
 

mailto:iod@miir.gov.pl

