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Ідентифікаційний номер підтримки: ………………………………………………………
ЗАЯВА
У зв'язку з приєднанням до проекту під назвою «Предметна система фінансування послуг розвитку в
Підляському воєводстві», я заявляю, що визнаю, що:
1) Адміністратором персональних даних є Міністр регіонального розвитку за адресою вул. Wspólna
2/4, 00-926 Варшава;
2) контактні дані уповноваженого із захисту даних (електронна пошта: iod@miir.gov.pl та
iod@wrotapodlasia.pl);
3) Правовою підставою для обробки моїх персональних даних є юридичний обов'язок, покладений
на адміністратора ст. 6 сек. 1 літ. в) і ст. 9 сек. 2 літ. g) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського
Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки
персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви
95/46 / EC (GDPR) (Journal Journal of EU L 119) та виконання завдання, що виконується в
суспільних інтересах (стаття 6 (1) (e) GDPR), що випливає з положень Закону про імплементацію
- персональні дані є необхідні для виконання Регіональної операційної програми Підляського
воєводства на 2014-2020рр.;
4) мої персональні дані будуть оброблятися лише з метою реалізації вищезазначеного Проект у
сфері управління, контролю, аудиту, оцінки, моніторингу, звітності та звітності за Програмою та
забезпечення виконання інформаційного зобов’язання щодо оприлюднення громадськості
інформації про суб’єктів, які отримують підтримку з фондів політики згуртованості в рамках
Регіональної Оперативна програма Підляського воєводства на 2014-2020 роки (RPOWP 20142020);
5) мої персональні дані довірено для обробки Проміжному органу - Воєводському бюро праці в
Білостоці, який також є бенефіціаром, що реалізує проект під назвою «Предметна система
фінансування послуг розвитку в Підляському воєводстві» та організації, які від імені бенефіціара
беруть участь у реалізації проекту. Мої персональні дані можуть бути передані суб’єктам, які
здійснюють оціночні дослідження, на запит Органу, що довіряє, Органу управління RPOWP,
Проміжного органу або бенефіціара, а також можуть бути довірені компаніям-спеціалістам, які
впроваджують, на запит Довіряючої особи, Орган управління RPOWP , Проміжний орган або
бенефіціар, контролю та аудиту в рамках ROPOWP на 2014 -2020 роки;
6) надання даних є законодавчою вимогою, яка дозволяє реалізувати цілі, перелічені в п.п. 4,
ненадання персональних даних виключає участь у вищезазначеному. Проект;
7) категоріями одержувачів даних є: посередницькі установи у впровадженні RPOWP на 2014-2020
роки, Суб'єкти, що надають ІТ-послуги, Суб'єкти, що виконують оціночні дослідження,
уповноважені особи;
8) мої персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, що випливає з імплементації RPOWP
2014-2020 та положень законодавства щодо архівування;

9) Я маю право на доступ до своїх персональних даних і право вимагати виправлення, видалення
або обмеження обробки, а також право на заперечення;
10)Я маю право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних, якщо вважаю,
що обробка моїх персональних даних порушує положення GDPR;
11)мої персональні дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень або
профілювання, зазначених у ст. 22 GDPR;
12)Після завершення участі в проекті я надам бенефіціару дані про мій статус на ринку праці та
інформацію про участь в освіті чи навчанні, а також отримання кваліфікації чи набуття
компетенцій для виконання завдань у сфері моніторингу, оцінка, контроль, аудит та звітність, а
також інформаційно-пропагандистська діяльність у рамках RPOWP 2014-2020∗∗.

…………………………………………………..
1. Місце і дата
2. Розбірливий підпис ***

∗∗

Застосовується до працівника.
У разі заяви про участь неповнолітнього, декларацію має підписати законний опікун неповнолітнього.
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