
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Mikroprojektu „Rozwijanie 
kluczowych umiejętności ICT wśród mieszkańców gminy Potok Górny jako narzędzie 
przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu społeczeństwa na obszarach wiejskich” realizowanego w 

ramach Projektu „W sieci bez barier” 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO  
(dotyczy osób, które zaznaczyły odpowiedź „tak” w rubryce II osoby niepełnosprawne - w zał. nr 1) 

 
W związku z przystąpieniem do Mikroprojektu „Rozwijanie kluczowych umiejętności ICT wśród 
mieszkańców gminy Potok Górny jako narzędzie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu 
społeczeństwa na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach projektu pn. „W sieci bez barier” 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 
iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 
 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)) – dane osobowe wrażliwe są niezbędne dla realizacji 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). 
 
3. Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Mikroprojektu 

„Rozwijanie kluczowych umiejętności ICT wśród mieszkańców gminy Potok Górny jako 
narzędzie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu społeczeństwa na obszarach wiejskich” 

realizowanego w ramach Projektu „W sieci bez barier”, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 
 
4. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa) oraz beneficjentowi 

realizującemu projekt Fundacji E-Prosperity Aleje Racławickie 33/26a, 20-049 Lublin oraz 

podmiotom, które uczestniczą w realizacji projektu. 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 firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 
 
5. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne. 
 
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania). 
 
7. Dane osobowe wrażliwe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji 

szkolenia; 
 
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam,                      

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
……………………………………………..……………………  

/data/ 

 
……………………………………………..……………………  

/czytelny podpis Kandydata/
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