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Załącznik nr 1 e)  do Regulaminu Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

DANE OSOBOWE 

 
„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. (Lider) w partnerstwie 

z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnerzy), 

na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0005/16-00 z dnia 18.04.2017 r.  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VIII  Integracja Społeczna,  

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 
 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, 
niniejszym oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Podkarpackiego; 

2. administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z 
siedzibą w: 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

3. 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 ( Dz. U. z 2015 r., poz. 
2135, z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są niezbędne 
dla realizacji RPO WP 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3,  

art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. 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) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006  
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia, 

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  
2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217); 

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 
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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 szczegółowych 
przepisów dotyczących wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II 
do tego Rozporządzenia, 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
217); 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn.” 

„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, w szczególności, w odniesieniu 

do zbioru: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie: 

a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  
z RPO WP 2014-2020; 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie: 
a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO 

WP 2014-2020, 
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 

do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy 
polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020; 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: 35-055 Rzeszów, ul. Adama Stanisława 
Naruszewicza 11, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Podkarpackiej Agencji Konsultingowo 
Doradczej Sp. z o.o. – Liderowi projektu z siedzibą : 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, Partnerom 
projektu: Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą: 33-100 Tarnów, ul. Wielkie Schody 
3, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 

Sandomierska 25; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta: podmiotom, które 
zostaną wyłonione do realizacji przewidzianych form wsparcia w ramach projektu w ramach RPO 

WP 2014-2020.  
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub Beneficjentom.  
 

Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 
lub Beneficjentom kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 
 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 



 

 
 

Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 

tel./fax (013) 44 675 62, e-mail: r.radwan@pakd.pl 
Inkubator Help Desk Jasło, ul. Staszica 7 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji; 

8. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy; 

9. zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, 
której dane dotyczą,  w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych i ich poprawiania. 

 

 

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

                 Miejscowość i data        czytelny podpis uczestnika Projektu
1 

                                                 
1
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


