
 

OŚWIADCZENIE 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych 
Jakub Szpon wyłącznie w celu realizacji Projektu „Artes serviunt vitae-certyfikowane szkolenia IT 
podnoszące kwalifikacje cyfrowe mieszkańców gminy Ińsko (SSW) ” RPZP.08.10.00-32-K015/22. 

Projekt „Artes serviunt vitae-certyfikowane szkolenia IT podnoszące kwalifikacje cyfrowe mieszkańców 
gminy Ińsko (SSW)” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 – Wsparcie osób 
dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia 
umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach 
obcych. 

Dane indywidualnego uczestnika Projektu: 

Lp. Nazwa 

1 Kraj : POLSKA  

2 Rodzaj uczestnika : INDYWIDUALNY  

3 Nazwa instytucji : NIE DOTYCZY  

4 Imię :  

5 Nazwisko :  

6 PESEL : 

7 Płeć : [  ] KOBIETA  / [  ] MĘŻCZYZNA 

8 Wiek w chwili przystąpienia do projektu :  

9 Wykształcenie:  

10 Województwo : Zachodniopomorskie  

11 Powiat : 

12 Gmina : 

13 Miejscowość : 

14 Ulica : 

15 Nr budynku : 

16 Nr lokalu : 

17 Kod pocztowy : 

18 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) :  

[  ]   Obszary miejskie (o dużej gęstości zaludnienia)  

[  ]   Obszary miejskie i podmiejskie (o średniej gęstości zaludnienia) 

[  ]  Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

19 Telefon kontaktowy : 

20 Adres e-mail : 

21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie :  

22 Data zakończenia udziału w projekcie :  

23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu :  

[  ]   Osoba pracująca – uzupełnić punkt 25 oraz 26  



 
[  ]   Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  

[  ]   Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

[  ]   Osoba bierna zawodowo (bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 

roboczej, tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w tym:  Osoba ucząca się   [  ] TAK / [  ] NIE  

Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu [  ] TAK / [  ] NIE 

24 Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze 

wsparcia : 

25 Wykonywany zawód :  

26 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) :  

 

 

27 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie :   

[  ] osoba nabyła kompetencje  

[  ] osoba nabyła kwalifikacje  

[  ] inne : …………………………………………………………… 

28 Inne rezultaty dotyczące osób młodych(dotyczy IZM-Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) 

: PROJEKT NIE DOTYCZY IZM  

29 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa :  

[  ] TAK / [  ] NIE 

30 Rodzaj przyznanego wsparcia:  

[  ]  szkolenia/ kurs  

[  ]   inne: ………………………… …………………………………….. 

31 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu :  

32 Data zakończenia udziału we wsparciu : 

33 Data założenia działalności gospodarczej : NIE DOTYCZY 

34 Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej : NIE DOTYCZY  

35 PKD założonej działalności gospodarczej : NIE DOTYCZY 

36 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia : 

[  ] TAK / [  ] NIE 

37 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań : [  ] TAK / [  ] NIE 

38 Osoba z niepełnosprawnościami : [ ] TAK / [ ] NIE jeśli tak proszę podać stopień 

niepełnosprawności : [  ]  lekki ;   [  ]  umiarkowany ;   [  ]  znaczny   

39 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej : [  ] TAK / [  ] NIE 

 

 

…..………………………………………  …………………………………………… 
Miejscowość, data                           Czytelny podpis Kandydata 

 



 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Artes serviunt vitae-certyfikowane szkolenia IT 

podnoszące kwalifikacje cyfrowe mieszkańców gminy Ińsko (SSW)” RPZP.08.10.00-32-K015/22, 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest:  
1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach czynności 
przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,  
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  
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 
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:  
1) w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”:  
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 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, z późn. zm.),  
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 2018 r. poz. 1431, t.j., z późn. zm.);  
2) w odniesieniu do czynności przetwarzania na danych ze 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,  
b) 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,  
c) 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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),  
d) 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 wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „ Artes serviunt 
vitae-certyfikowane szkolenia IT podnoszące kwalifikacje cyfrowe mieszkańców gminy Ińsko (SSW)  ” 



 
RPZP.08.10.00-32-K015/22, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-
2020.  
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 
beneficjentowi realizującemu projekt - Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych Jakub Szpon, ul. 
Traugutta 7, 72-200 Nowogard(Lider) , a także podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu . Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta badania, kontrole i audyt w ramach 
RPO WZ 2014-2020. W przypadku prowadzenia korespondencji dane będą przekazane podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, a także stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.  
5. Dodatkowo w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu 
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.  
6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 (tj. do dnia 31 
grudnia 2023 r.) oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.  
8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem 
Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:  
a) abi@wzp.pl - w odniesieniu do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,  
b) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych”.  
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
10. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.  
11. Przysługuje mi prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, 
do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u 
Administratora.  
12. Podanie danych jest warunkiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  
 
 
 
…..………………………………………  …………………………………………… 
Miejscowość, data  Czytelny podpis Kandydata/Rodzica/Opiekuna prawnego 

 
 
 

 

 


