
 
   

   

  
Załącznik nr 7  

do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa  
w projekcie „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”  

  

  

………………………, ……………………  

                                                    (miejscowość, data)  

  

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

UCZESTNIKA SZKOLENIA/KURSU  

 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………………………………………………………………………  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej 

mojego uczestnictwa w rekrutacji do Projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” o numerze 

RPPM.05.05.00-22-0030/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020   przez Organizatora Kursu – Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. oraz 

upoważnione przez Organizatora osoby, podmioty na potrzeby prawidłowej realizacji Kursu, działań w 

Projekcie, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie 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).   

    

  

  

  

…………..…………………………………………………………………..   

(Podpis składającego oświadczenie Kandydata)  

  

  

  

    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
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Pozytywne Inicjatywy Edukacja Sp. z o.o. ul. 

Przebendowskiego 12, 84-100 Puck.  
  

KLAUZULA INFORMACYJNA  
W związku z aplikowaniem do projektu pn. „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” oświadczam, że 

przyjmuje do wiadomości, iż:  

  

1. Administratorem moich danych osobowych będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Pozytywne Inicjatywy-Edukacja z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl.  

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.)(RODO) – moje dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z udziału w 

projekcie „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”.  

4. Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Spółka z o.o. na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 

z 4.5.2016r.) – (dalej jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) gromadzi i przetwarza moje dane osobowe w celu realizacji 

projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”.  

5. Pani/Pana dane osobowe Pozytywne Inicjatywy Edukacja Sp. z o.o. może powierzyć podmiotom 

realizującym kursy, szkolenia, studia w ramach projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”.  

6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu aż do wypełnienia obowiązku 

archiwizacji dokumentów projektowych, tj. do dnia 31 grudnia 2028r. (zgodnie z umową  o 

dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-0030/16-00, § 17. ust.1).  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje 

niemożnością uczestnictwa w projekcie „Pozytywne szkolenia dla Pomorzan”.  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana lub ograniczenia 

przetwarzania.  

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,             

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

  

  

…………..…, …………………………………………………………..   

(Data oraz podpis składającego oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu)   

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

  

  


