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Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni.” 
w ramach Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

Ja niżej podpisany/a  
 

 (imię i nazwisko)  

oświadczam, w związku z przystąpieniem do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”, że 

wyrażam zgodę oraz przyjmuję do wiadomości, iż: 

 podstawę prawną 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. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014- 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020” dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające 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 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j Dz.U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm); 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 
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. 

 administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, któremu Województwo 
Śląskie powierzyło pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, mającemu siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice oraz 
Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”, który ma siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

 moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania 
Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, mające siedzibę przy ul. Kościuszki 70/1, 40-047 
Katowice oraz podmiotom będącymi partnerami w realizacji projektu: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji 
Zatrudnienia z siedziba przy ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dabrowa Górnicza, Fundusz Górnośląski S.A. Oddział 
Katowice z siedzibą przy ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice. 

 moje dane osobowe zostały również powierzone do przetwarzania przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). 

 moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem 
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 
powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu promocji projektu 
"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”. 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

 w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę realizującym projekt instytucjom, w 
odpowiedzi na ich wezwanie, dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału 
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Miejscowość i data Czytelny podpis1 

  

 

 

 

                                                           
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


