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Projekt wspótfinan§owany ze środków §uropejskieto Funduszu spolmznego w ramach Regionatnego Programu Operacyjnego Waiewodztwa Świętokrłskicgo na tata 2014-20?0

Załącznik nr 5 do Regutaminu Reatizacji Projektu

oŚWnDczENlE UcZEsTNlKA pRoJEKTU-

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ,,Utwolzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iź:

1) administratorem moich danych osobowych jestZarząd Województwa Świętokzyskiego dla zbioru Regionalny

Program Operacyjny Województwa Świętokzyskiego na lata 2O14-2O2O pełniący rolę lnstytucji Zarządzaląc€1

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2O2a, mający

siedzibę pzy Al, lX Wieków Kielc 3, 25_516 Kielce;

2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru

Centralny sy§tem teleinformatyczny wspieĘący realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie,

przy Pl. Tzech Krzyży 3i5, 00-507 Warszawa.

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww, projektu, dofinansowanego ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokzyskiego na lata 2014 - 2O2O (RPOWŚ;, w

szczegolności:

a) udzieleniawsparcia,

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,

c) monitoringu

d) ewaluacji,

e) kontroli,

0 audytu prowadzonego pftez upoważnione instytucje,

g) sprawozdawczości,

h) rozliczeniaprojektu,

i) zachowania tnvałości projektu,

j) archiwizacji.

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w ań. 6 ust,

1 lit. c oraz ań. 9 ust. 2 lit. g Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przeMarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A//E - dalej RODO - dane

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokzyskiego

na lata 2014 - 2020 (RPoWŚzolł-zozo1
5) moje dane osobowe zostaĘ powierzone do pzetwarzania lnstytucji ZarządzĄącej, beneficjentowi

realizującemu projekt - Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną

Koło w Staszowie. Moje dane osobowe mogą zostać.udostępnione firmom badawczym realizującym na

Projekt pn. ,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Rytwiańska 23 NlP 866-750-47-24 REGON 260347290

Proiekt reallżowany na podstawie umowy o dofinansowanie lawartei z Województwem Świętokr.yskim reprerentowanym prrez zanąd Woiewództwa
pełnlącym funkcię lnstytucii zaźądzaiące| Re8ionalnYm Pro8]amem operacyjnYm Województwa Świętoknyskiego na lat, 201lL2020
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Proiekt w§ńłfinansoilany ze środków Eurcpejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionainego Programu Operacyine3o Woiewództwa świqtokrzyskie8o na lata 2014-2020

zlecenie lnstytucji ZaaądzĄącej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie lZ kontrole w ramach

RPoWŚ 2014 -2020;

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym pżez

administratora lub Beneficjenta, w związku z rcalizacją celów o których mowa w pkt, 2, podmiotom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w pzypadku

korespondencjipapierowej), stronom i innym uczestnikom po§tepowań administracyjnych,

7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna

z brakiem mozliwości udzielenia wsparcia w ramach pĘektu.

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu pn, ,,Utworzenie Świetlicy

Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" oraz zakończenia

archiwizowan ia dokumentacji.

10)Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

MlEJsCoWoŚĆ t onrn CZYTELNY PODP| S UCZESTN| KA PROJ EKTU

W pzypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej oświadczenie powinno zostać podpisane pęez ją
rodzica/prawnego opiekuna.
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Projekt pn.,,,,Utworzenie Świetlicy Terapeutycznei w Kurozwękach dla osób z niepelnosprawnością intelektualną"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną Koło w Staszowie
28-200 Staszów, ul, Rfwiańska 23 NlP 866-150-47-ż4 REGON 260341290

Proiekt realizowany na pod§tawie umowy o dofinan§owanle zawartei z Woiewództwem Świ*okrżyskim .€prezentowanym pżez za.ząd Woiewództura
petnĘcym funkcję h§qŃuc|i zarżądzając€' Regionalnym Pro8ramem operacYinym Województwa Świętokzyskiego na laĘ 2014-2020


