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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  
 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
w projekcie „Łamiemy bariery” 

Realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 

pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 

Ja niżej podpisany/a:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

 
 
Zamieszkały/-a:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
wyrażam zgodę na:  

a) przetwarzanie moich danych osobowych w tym tzw. danych wrażliwych, zgodnie z przepisami art. 23 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie 

niezbędnym do wywiązania się Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego z obowiązków wobec Instytucji 

Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) wynikających z umowy nr UDA-POKL.06.01.01-

18-105/13-00. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie 

zostanie zmieniony cel przetwarzania;  

b) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie lub podmiot przez niego upoważniony zgodnie z art. 31 Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do 

celów sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam/em udział oraz monitoringu i 

ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Oświadczam, iż:  

c) zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

przetwarzanych przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie,  

d) zostałem poinformowana/y iż Administratorem bazy danych PEFS jest Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju w Warszawie. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowośd i data Czytelny podpis Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę 
Projektu  
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJKETU 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Łamiemy bariery” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

      

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju  pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. 

Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

„Łamiemy bariery”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów Beneficjentowi realizującemu projekt , 

Beneficjentowi realizującemu projekt Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie, 

ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 

realizacji projektu: 

a. PROFICOM Biuro Rachunkowe Rafał Pecka, ul. Adama Asnyka 7/2, 33-100 Tarnów 

5) Moje dane osobowe mogą zostad udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL 

oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji 

Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL; 

6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 
 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowośd i data Czytelny podpis Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę 
Projektu  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


