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oŚW|ADczEN|E UczEsTN lKA PRoJEKTU

W zwiqzku z przystQpieniem do Projektu pn. ,,Język angie|ski z certyfikatem d|a mieszkańców małych
miejscowości Pomorza,, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: CentraIny system
teIeinformatyczny wspi erajqcy reaIizację programów operacyjnych :

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję |nstytucji Powierzajqcej,
majqcy siedzibę przy p|. Trzech Krzyży 3l5 w Warszawie (00-507);

2. zgodnie zart.23 ust. l pkt 2lubart.27 ust.2 pkt2 ustawyzdnia 2gsierpnia L997 r. o ochroniedanych
osobowych (Dz.U. z 20L6 r. poz.922) - moje dane osobowe sq niezbędne d|a rea|izacji Regiona|nego
Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na |ata 201'4-2020 (RPo WP 2oL4-2)2o)i sq
przetwarzane na podstawie:

a) Rozporzqdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr L3O3l2o73 z dnia 17 grudnia 2Ot3 r'

ustanaWiającego wspó|ne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Ro|nego na rzecz
Rozwoju obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanaWiajqceBo przepisy ogó|ne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego,
Europejsk|ego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchy|ajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.Urz. UEL347 220.L2.20t3 r.);

b) Rozporzqdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr L3o4l2o73 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchy|ajqcego rozporzqdzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L347 z2O.!2.2Ot3 r.);

c) Rozporzqdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr LoLL/zo!4 z dnia 22 września 2oL4 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporzqdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służqcych do przekazywania Komisji okreś|onych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczqce wymiany informacji między beneficjentem, beneficjentami a

instytucjami zarzqdzajqcymi, certyfikujqcymi, audytowymi i pośredniczącymi;
d) Ustawy z dnia 11 |ipca 2o!4 r. o zasadach rea|izacji programów w zakresie po|ityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowe) 2Ot4-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.2L7);
e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego

systemu te|einformatycznego wspierajqcego reaIizację programów operacyjnych w zwiqzku z reaIizacjq
RegionaInego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na |ata 2O74-2o2O Nr
RPPM/L2/2075;

3. moje dane osobowe będq przetwarzane wytącznie w ce|u rea|izacji Projektu ,,Język angie|ski z certyfikatem
d|a mieszkańców maĘch miejscowości Pomorza,,, w szczegó|ności zarządzania, kontroIi, audytu, ewaIuacji,
sprawozdawczości i raportowania w ramach RPo WP 2OI4-2O2O,współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego(EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiqzku informacyjnego dotyczqcego
przekazywania do pubIicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujqcych wsparcie z funduszy
spójności w ramach RPo WP 20L4-202o, współfinansowanego z EFS;

4' moje dane osobowe zostaĘ powierzone do przetwarzania Instytucji Zarzqdza)qcej- Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego u|. okopowa 2tl27,8o-81o Gdańsk, beneficjentowi rea|izujqcemu Projekt -
centrum Nauczania Języków obcych NoRToN I Piotr Robert Szmigie| u|. Kujawska 3a/2, 30-042 Kraków,
oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w zwiqzku z rea|izacją Projektu. Moje dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom reaIizujqcym badania ewaIuacyjne na z|ecenie Instytucji Powierzajqcej,
Instytucji Zarządzającej Iub beneficjenta. Moje dane osobowe mogq zostać również powierzone
specja|istycznym firmom rea|izujqcym na z|ecenie lnstytucji Powierzajqcej, Instytucji Zarzqdzajqcej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RpO Wp ZOL4-2OZO;

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