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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DANYCH WRAŻLIWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do projektu ,, LEPSZY W ZAWODZIE – dostosowanie systemu kształcenia 

uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, realizowanego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, 

Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie PRWM.02.04.02 Rozwój 

kształcenia szkolnictwa zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg”,  wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez Beneficjenta realizującego projekt – Gminę 

Miasto Elbląg, ul. Łączności 1 w celach związanych z realizacją ww. projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że : 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Pro-

gram Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” Województwo 

Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazur-

skiego przy ul. Emilii Plater 1, 10 -562 Olsztyn; 

2. administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinfor-

matyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 

4. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również  

w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Regionalnego 

 Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. zastrzegam sobie prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania i usuwania. 
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