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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

 „NEED FOR NEET 2” nr POWR.01.02.01-24-0001/18 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 

projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „NEED FOR NEET 2” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych  

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

dyrektywy 95/46/WE 

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych Uczestnika projektu: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wykształcenie, kraj, miejsce zamieszkania 

(województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy), telefon, adres e-mail, 

informacja o statusie na rynku pracy, informacja o nie korzystaniu z form wsparcia w postaci szkoleń finansowanych 

ze środków publicznych do 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, informacja o nie uczestniczeniu w 

procesie kształcenia, informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym, informacja o korzystaniu z form 

wsparcia w ramach projektów zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 

- zakres zgodny z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 

na lata 2014-2020. 

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do dnia kończącego obligatoryjny okres 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami lub 

wycofania zgody.  

4. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą  

w Sosnowcu (41-205) przy ul. Mazowieckiej 5, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 

daneosobowe@frapz.org.pl 

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu oraz dokumentacji 

tego procesu; 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:  

a) Beneficjenta - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Sosnowcu (41-205) przy  

ul. Mazowieckiej 5, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - daneosobowe@frapz.org.pl 

mailto:daneosobowe@frapz.com.pl
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b) Instytucję Zarządzającą - Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji 

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

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

c) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; 

kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl 

d) Instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 

prawa.      

e) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany 

drogą e-mailową, a w przypadku braku e-maila drogą pisemną.  

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której 

dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 

Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji do 

projektu. 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

................................................                                                         ………………….…………................................................................... 

Data                                                                               Podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu* 

 

 

 

 

 

 


