Załącznik nr 3.2 do do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Starosta

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”
nr RPSL.11.02.02-24-07FA/17 przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorami moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* jest Starosta
Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, strona internetowa:
www.powiatwodzislawski.pl) i Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski)
2) Wyznaczono osobę do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektora
ochrony danych), adres email: iod@powiatwodzislawski.pl.
3) Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka* będą przetwarzane w celu realizacji ww.
projektu, w szczególności:
•
•
•
•
•
•

udzielenia wsparcia w postaci
zawodowych, staży/praktyk,
rozliczania projektu,
archiwizacji,
ewaluacji,
sprawozdawczości,
zachowania trwałości projektu.

doradztwa

edukacyjno-zawodowego,

kursów

Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka* – w szczególności: imię, nazwisko,
PESEL, adres, nr telefonu, nazwa szkoły, kierunek kształcenia – mogą być przekazywane
firmom/instytucjom prowadzącym w ramach projektu na zlecenie Powiatu Wodzisławskiego
zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursy zawodowe, staże/praktyki.
Wgląd do danych posiadają również przedstawiciele instytucji kontrolujących realizację
projektu.
4) Główną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy
z Powiatem Wodzisławskim w zakresie uczestnictwa w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – dalej: RODO).
W przypadku danych opcjonalnych – np. numer telefonu, dane przetwarzane są na podstawie
mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, bez uszczerbku dla przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
oraz w uzasadnionych w przepisach sytuacjach do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przeze mnie danych osobowych/danych mojego dziecka* jest warunkiem zawarcia
umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
Wyjątek stanowią dane opcjonalne, których podanie nie jest niezbędne do realizacji umowy,
ale które mogą usprawnić bieżący kontakt w trakcie realizacji świadczeń w ramach projektu.
………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ i DATA

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika projektu/
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego**

*niepotrzebne skreślić
** w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny

