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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Część A 
– dotyczy danych osobowych przekazanych w celu realizacji projektu, innych niż wskazane w Części B 
i C 
W związku z przystąpieniem do projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób 
niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu nr RPDS.09.02.01-025-0046/17, 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,  

2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa,  

3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                     
i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006;  

3) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi                                      
i pośredniczącymi; 

4. Moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób 
niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu, w szczególności                
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potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WD);  

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przy alei Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, 
Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Wrocław, pl. Nowy targ 1-8, 50-141 Wrocław, 
z ramienia której działa Miejskie Centrum Usług Socjalnych, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław oraz 
Partnerowi uczestniczącemu w realizacji projektu – Fundacji Bajkowy Świat, ul. Pionierów 6, 
52-11 Wrocław. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 
Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, 
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole 
i audyt w ramach RPO WD;  

6. Moje dane osobowe będą przechowywane do dwóch lat od końca roku, w którym Beneficjent 
Projektu przesłał do Komisji Europejskiej ostateczne zestawienie wydatków zrealizowanych                    
w projekcie pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych                                         
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu. 

7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym                                       
a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach 
projektu.  

8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO. 

9. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany 
powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, 
że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

12. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
profilowane. 

13. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym 
w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:  iodo@umwd.dolnyslask.pl lub 
pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWD, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 

14. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 
na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

15. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy; 

16. Do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

Część B 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
1) oświadczenia o niesamodzielności, 
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2) oświadczeń o przynależności do grup preferowanych, 
przez następujących współadministratorów danych osobowych: Gminę Wrocław, pl. Nowy 
Targ 1-8, 50-141 Wrocław z ramienia której działa Miejskie Centrum Usług Socjalnych, ul. 
Mączna 3, 54-131 Wrocław oraz Partnerowi uczestniczącemu w realizacji projektu – Fundacji 
Bajkowy Świat, ul. Pionierów 6, 52-11 Wrocław. 

2. Wymienieni współadministratorzy powołali następujących inspektorów danych: 
- Województwo Dolnośląskie – Inspektor Ochrony Danych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –  adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych UMWD - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Agnieszka Sokołowska, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław; email: agnieszka.sokolowska@dolnyslask.pl 
- Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia, Inspektor Ochrony Danych. 
Danych Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –  adres do korespondencji: Urząd 
Miejski Wrocławia, Inspektor Ochrony Danych, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław; 
email: iod@um.wroc.pl  
- Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu – Inspektor Ochrony Danych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –  adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław; 
email: iod@mcus.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: Mój drugi dom – 
zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu, 
w szczególności udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                                                       
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). 

4. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi od dnia 25 maja 2018 r. 
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. 
Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO 
WD. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do dwóch lat od końca roku, w którym Beneficjent 
Projektu przesłał do Komisji Europejskiej ostateczne zestawienie wydatków zrealizowanych                   
w projekcie pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych                                      
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu. 

7. Mam świadomość prawa do: 
1) żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
3) przenoszenia danych; 
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
5) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego; 

mailto:agnieszka.sokolowska@dolnyslask.pl
mailto:iod@um.wroc.pl
mailto:iod@mcus.pl
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8. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w projekcie pn.: Mój drugi dom – 
zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu. 
W przypadku ich niepodania osoba nie będzie mogła być objęta projektem pn.: Mój drugi dom 
– zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we 
Wrocławiu. 

Część C 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących następujących kategorii: 
1) stan zdrowia, choroby,  
2) stopień niepełnosprawności i rodzaj dysfunkcji, 
3) sytuacja rodzinna – osoba samotnie gospodarująca, odległość od rodziny, funkcjonowanie 

rodziny w otoczeniu, 
4) sytuacja społeczna – utrzymywanie kontaktów z otoczenie m (np. sąsiad),  
5) sytuacja opiekunów prawnych/formalnych – czy pracują, czy mogą zapewnić opiekę, jak daleko 

mieszkają, 
6) dane kontaktowe opiekunów prawnych/formalnych/rodziny, 
7) sytuacja ekonomiczna – dochód oraz wydatki, 
8) warunki mieszkaniowe,  
przez następujących współadministratorów danych osobowych:  
1) Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, 
2) Fundacja Bajkowy Świat z siedzibą we Wrocławiu ul. Pionierów 6, 52-112 Wrocław. 
2. Wymienieni współadministratorzy powołali następujących inspektorów danych:  

−- Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu – Inspektor Ochrony Danych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych –  adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław; 
email: iod@mcus.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: Mój drugi dom – 
zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu, 
w szczególności udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                                                      
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD). 

4. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOI 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, publ. 
Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO 
WD. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do dwóch lat od końca roku, w którym Beneficjent 
Projektu przesłał do Komisji Europejskiej ostateczne zestawienie wydatków zrealizowanych                   
w projekcie pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych                                      
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu. 

7. Mam świadomość prawa do: 
1) żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; 

mailto:iod@mcus.pl
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2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
3) przenoszenia danych; 
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
5) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w projekcie pn.: Mój drugi dom – 

zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu. 
W przypadku ich niepodania osoba nie będzie mogła być objęta projektem pn.: Mój drugi dom 
– zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we 
Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                                                                      ………………………………………………. 
                 (miejscowość, data)                                                                                                                               (czytelny podpis Uczestnika Projektu) 

 

 


