Projekt pt. „Daj sobie pomóc” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Polskie
Centrum ZOYA w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-180063/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 27 maja 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, Fundacja Polskie Centrum ZOYA–
dalej: Realizator Projektu informuje, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
➢ Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
➢ Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MIiR: iod@miir.gov.pl lub listownie na ww. adres
2) Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest / są:
➢ przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w ramach Projektu „Daj sobie pomóc” a w
razie zakwalifikowania się przez Pana/Panią do uczestnictwa w Projekcie – zawarcie deklaracji
uczestnictwa oraz realizacja uprawnień i obowiązków z niej wynikających, w tym ochrona
Realizatora Projektu przed roszczeniami o ile wystąpią;
➢ wypełnienie przez Realizatora Projektu obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów,
w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Uczestników Projektu;
➢ prawidłowe raportowanie przez Realizatora Projektu do organów uprawnionych;
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu, o którym / celach,
o których mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.:
➢ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą;
➢ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Realizatorze
Projektu - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia uczestników
Projektu i raportowanie do uprawnionych organów
➢ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Realizatora Projektu – prawidłowej realizacji uprawnień i obowiązków
wynikających z deklaracji zawartej przez Realizatora Projektu z uczestnikiem Projektu, w tym
ochrony Realizatora Projektu przed ewentualnymi roszczeniami.
4) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych / kategoriom
odbiorców danych: partnerom w Projekcie „Daj sobie pomóc”, organom uprawnionym do kontroli,
w ramach prowadzonego postępowania.
5) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji i trwałości Projektu „Daj
sobie pomóc” oraz przez okres kolejnych 6 lat od końca roku, w którym Projekt zakończono lub w
którym upłynął termin trwałości Projektu.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i dla zawarcia i realizacji deklaracji uczestnictwa w projekcie
10)
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

………………………………………………………..
Miejscowość, data, podpis Kandydata/ki
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