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OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W zwiC\.zku z przystqpieniem do projektu pn. MOJA PRZYSZt.OSC W MOICH R~KACH oswiadczam,
ze przyjmuj~ do wiadomosci, iz:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego petniC\.cy
funkcj~ Instytucji ZarzC\.dzajC\.cej dla Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, majC\.cy siedzib~
przy ul. Wsp61nej 2/4, 00-926 Warszawa.
2)

podstaw~ prawnC\. 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. 0 ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Oz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) - dane osobowe sc\. niezb~dne dla realizacji
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki

moje dane osobowe b~dC\. przetwarzane wytC\.cznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu "MOJA PRZYSZt.OSC W MOICH R~KACH" ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczosci w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostaty powierzone do przetwarzania Instytucji WdrazajC\.cejllnstytucji
PosredniczC\.cej
WOJEWODZTWA
DOlNOSl,l\SKIEGO
adres:
URZ,l\D
MARSZAt.KOWSKI WOJEWODZTWA DOlNOSlASKIEGO Ul. MAZOWIECKA 17, 50-412
WROCt.AW (nazwa i ad res wtasciwej IP/IP2) beneficjentowi realizujC\.cemu projekt - POWIAT
Gt.OGOWSKI Ul. SIKORSKI EGO 21, 67-200 Gt.OGOW (nazwa i adres beneficjenta) oraz
podmiotom, kt6re na zlecenie beneficjenta uczestniczC\. w realizacji projektu - NIE OOTYCZY
(nazwa i adres WW. podmiot6w). Moje dane osobowe mogC\. zostac udost~pnione firmom
badawczym realizujC\.cym
na zlecenie Instytucji ZarzC\.dzajC\.cej POKL,
Instytucji
WdrazajC\.cejllnstytucji PosredniczC\.cej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL
oraz specjalistycznym firmom realizujC\.cym na zlecenie Instytucji ZarzC\.dzajC\.cej POKL lub
Instytucji WdrazajC\.cej/l nstytucji PosredniczC\.cej kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest r6wnoznaczna
z brakiem mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
3)

6)

mam prawo

dost~pu

do tresci swoich danych i ich poprawiania.

MIEJSCOWOSC lOA TA

CZYTELNY POOPIS UCZESTNIKA PROJEKTu*

• W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby maloletniej oswiadczenie powinno zoslac podpisane przez jej prawnego opiekuna .

