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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Oświadczenie Kandydata/tki do Projektu
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych
w Formularzu zgłoszeniowym (oraz wszelkich załączonych do niego dokumentów) do projektu pn. “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-180087/18 (zgodnie z przepisami 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO)), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2018 poz.
1000 z późn. zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, udzieleniem przewidzianego w ramach projektu wsparcia oraz jego
monitoringiem i ewaluacją, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Podkarpackiej Fundacji Rozwoju z obowiązków sprawozdawczych wobec
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie
zmieniony cel przetwarzania.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpacką Fundację Rozwoju z/s w Trzebownisku, 36-001
Trzebownisko nr 928B, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20 lub podmiot przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych
z realizacji projektu oraz monitoringu i ewaluacji projektu.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Podkarpacką
Fundację Rozwoju z siedzibą w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 928B, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589151, NIP: 5170372513, REGON: 363113823 oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie, a także o prawie do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania w trybie zgodnym z przepisami RODO, oraz innymi warunkami
związanymi z realizacją projektu. Przyjmuję do wiadomości, iż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, nie jest możliwe usunięcie danych osobowych
niezbędnych, w szczególności do:
1.1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
1.2. celów archiwalnych w interesie publicznym:
jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo
przenoszenia tych danych.
Oświadczam, iż zostałem/am także poinformowany/a o możliwości skorzystania z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Oświadczam, iż mam świadomość okresu przetwarzania moich danych osobowych przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia
zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy
wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne
do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Podkarpacką Fundację Rozwoju z siedzibą w Trzebownisku, w całości
i fragmentach, w celu realizacji działań promocyjno-informacyjnych w projekcie “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18 – zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
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