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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 W związku z przystąpieniem do projektu do projektu: „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację 

ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce” RELABEMA 

w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ AKCJA_KA201  

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji  

 Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy 

 pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

        oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

b) 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.), 

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), 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

 finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

e) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

f) 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, 

g) 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, 

h) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

 finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

i) 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). 
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Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu: „Efektywna współpraca dla edukacji 

szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny ”EDUTECH, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Erasmus+. 

j) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacja 

 Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie 

 beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – (nazwa i adres ww. podmiotów): 

 Zespół Szkół Technicznych, 44 – 300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92; 

 Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul Akademicka 2A; 

 Tallinna Tehnikaülikool Tallinn Polytechnik School, 10135 Tallinn, Parnu Mnt 57. 

 

k) Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

 Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

 specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i 

 audyt w ramach programu Erasmus plus 

l) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

 możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

m) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  trwania  umowy, a następnie przez okres 

wskazany w przepisach prawa, m.in. w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tut. jednostki (JRWA).. 

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul Stawki 2,00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem,  przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo  do ich 

sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

              

  Miejscowość i data      Czytelny podpis uczestnika projektu   

https://maps.google.com/?q=PARNU+MNT+57+10135+TALLINN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=PARNU+MNT+57+10135+TALLINN&entry=gmail&source=g

