
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ja niżej podpisany ………………………………………………..…………………………………….……………… oświadczam, iż
w  dniu  składania  przeze  mnie  Formularza  rekrutacyjnego do  projektu  pn.  Kierowcy  pilnie
poszukiwani!, tj. w dniu ……………………………………… zostałem poinformowany przez Beneficjenta, iż:

1) administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Marszałek  Województwa  Opolskiego  z
siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

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  2014  r.  poz.  1182)  –  dane  osobowe  są  niezbędne  dla  realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie: 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Kierowcy pilnie
poszukiwani!,  w  szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia
wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz  działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);

3) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej –  Zarząd
Województwa  Opolskiego  -  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Opolskiego
45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 (nazwa i adres właściwej IZ), beneficjentowi realizującemu
projekt  - D-H Dawid Harynek ul. 1 Maja 9 lok. 88, 45-068 Opole (nazwa i adres beneficjenta)
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (wykaz w/
w podmiotów dostępny w Biurze projektu). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione
firmom badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją
Zarządzającą na realizację ewaluacji.  Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej
kontrole w ramach RPO WO;

4) podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

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

Niniejszym więc potwierdzam, że po udzieleniu mi przez Beneficjenta powyższych informacji, w
dniu  składania  Formularza  rekrutacyjnego wyraziłem  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych w celu realizacji ww. Projektu i w związku z moim udziałem w tym Projekcie. 

…..……………………………………… ……………………………………………
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