
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obowiązek informacyjny w związku z art. 13 i 14 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 (dalej: RODO) 

W związku z rekrutacją do projektu „Lepszy start, lepsze jutro” oświadczam, że przyjmuję 

do wiadomości iż: 

1. Administratorem moich danych odnośnie w/w projektu jest Fundacja Wspierania i 

Rozwoju Edukacji mająca siedzibę przy ul. Gębarzewskiej 5, 62-200 Gniezno. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo: joanna.laczkowska@porkom.com.pl 

3. Moje dane będą przechowywane przez okres trwania projektu, a następnie do 

zakończenia archiwizacji dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO rozporządzenia  

dane są niezbędne dla procesu rekrutacji i realizacji projektu realizowanego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. 

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem udzielenia wsparcia w projekcie. 

6. Odbiorcą moich danych mogą być inne podmiotu uprawnione do przetwarzania 

danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku zakwalifikowania do Projektu 

dane mogą być przekazane do Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym, a 

także podmiotów wybranych do prowadzenia poszczególnych zadań w ramach 

projektu, z którymi zawarte zostaną stosowne umowy powierzenia. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także jeśli 

dopuszczają to przepisy RODO – do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu na przetwarzanie oraz żądania usunięcia danych. 

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

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

         MIEJSCOWOŚĆ                                     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/OPIEKUNA PRAWNEGO              

 


