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Za łą cznik nr 2 

do Regulaminu Rekrutacji 

Oświadczenie uczestnika Projektu 

(obowiązek informacyjny realizowany w zwi ązku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 

\~~ v 
	Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „ Kreatywna szko ła w Gminie Mi ńsk 
Mazowiecki" oświadczam, że przyjmuj ę  do wiadomo ści. iż : 

1. 	Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. będący Instytucj ą  Zarządzaj ącą  dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na ł ata 2014-
2020, z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Jagiello ńskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspieraj ący realizację  programów operacyjnych, z siedzib ą  w 
Warszawie, przy Pl. Trzech Krzy ży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. 	Podstawę  prawn ą  przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1. z pó źn. zm .) - dane osobowe s ą  niezbędne dla 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na łata 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 130312013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiaj ące wspólne przepisy dotycz ące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo łecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiaj ące przepisy ogólne dotycz ące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo łecznego, Funduszu Spójno ści i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj ące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 130412013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo łecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójno ści finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1431, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspieraj ący realizacj ę  
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programów operacyjnych: 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 130312013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiaj ące wspólne przepisy dotycz ące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo łecznego. 

() 	Funduszu Spójno ści, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
„- 	Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj ące przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
\ Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo łecznego. Funduszu Spójno ści i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj ące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo łecznego i uchylaj ące 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

C) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 wrze śnia 
2014 r. ustanawiaj ące szczegó łowe przepisy wykonawcze do rozporz ądzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
s łużących do przekazywania Komisji okre ś lonych informacji oraz szczegó łowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji mi ędzy beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikuj ącymi, audytowymi i po ś redniczącymi; 

3. Moje dane osobowe będ ą  przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kreatywna 
szko ła w Gminie Mi ńsk Mazowiecki", realizowanym przez Gmin ę  Mi ńsk Mazowiecki w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Poddzia łanie 10.1.1 Edukacja ogólna., w szczególno ści potwierdzenia 
kwalifikowalno ści wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczo ści oraz dzia ła ń  informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

4. Moje dane osobowe zosta ły powierzone do przetwarzania Instytucji Po ś redniczącej - 
Mazowieckiej Jednostce Wdra żania Projektów Unijnych, ul. Jagiello ńska 74 
03-301 Warszawa, Beneficjentowi realizuj ącemu Projekt - Gminie Mi ńsk Mazowiecki, ul. 
Che łmońskiego 14, 05-300 Mi ńsk Mazowiecki oraz podmiotowi, który na zlecenie 
Beneficjenta uczestniczy w realizacji Projektu - Habitat Prime Sp. z o.o., w Aleja 
Niepodleg łości 118A110, 02-577 Warszawa. Moje dane osobowe mog ą  zostać  
przekazane podmiotom realizuj ącym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzaj ącej, Instytucji Po ś redniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mog ą  
zostać  również  powierzone specjalistycznym firmom, realizuj ącym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Po ś redniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia. a odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem mo ż liwości udzielenia wsparcia w ramach 
Projektu; 

6. W ciągu 4 tygodni po zako ńczeniu udzia łu w Projekcie udostępnię  dane dat. mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udzia łu w kszta łceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 
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7. Moje dane osobowe nie będą  prz kaz 	do pa ństwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 	 \ 

8. Moje dane osobowe nie będą  poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w 
sprawie indywidualnej. 

9. Moje dane osobowe będą  przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zako ńczenia 
archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę  skontaktować  się  z Inspektorem Ochrony Danych wysy łając wiadomość  na adres 
poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl . 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz ędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

12. Mam prawo żądać  dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz usuni ęcia. 

Miejscowość  i data •1 q•  
ytelny pod s uczestnika Projektu I 

rodzica lub prawnego opiekuna 

kT4 Pfl* o 9m6 
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