Załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika projektu B+R

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU B+R
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14
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) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”)

W związku z przystąpieniem do Projektu B+R pn. ………………………………………………………,
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „zbiór danych
RPO WP 2014-2020”) jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza
Cieplińskiego 4.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu przez Administratora w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych RPO WP 2014-2020 jest:
Inspektor Ochrony Danych. Punk kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010
Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 747 67 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl. Do
Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, wynikające z RODO.
3. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. będące Organizatorem konkursu jest
podmiotem przetwarzającym, dalej „Podmiot Przetwarzający”, w/w dane na
podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Podkarpackie
Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr
I "Konkurencja i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
4. Osobą wyznaczoną do kontaktu przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach prowadzonego Konkursu,
w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor
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Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, adres
e-mail: iod@pcinn.org, telefon kontaktowy: +48 507 836 617. Do Inspektora Ochrony
Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Organizatora konkursu, wynikające z RODO.
5. Moje dane osobowe będą przez PCI na etapie oceny wniosków i wyboru projektów
do dofinansowania przetwarzane wyłącznie w zakresie danych wynikających
z wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w zakresie ujętym
w wyjaśnieniach i dokumentach przekazywanych przez Uczelnię będącą
Wnioskodawcą na etapie aplikowania i oceny wniosku o dofinansowanie.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru danych RPO WP 20142020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”;
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431,
z późn. zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”.
7. Organizator konkursu zapewnienia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie moich
danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 spełniało wymogi RODO
i chroniło prawa moje oraz innych osób, których dane osobowe dotyczą.
8. PCI Sp z o.o. będzie przetwarzać następujące kategorie danych1:
a) Zakres danych uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą):
1) Kraj,
2) Nazwa instytucji,
3) NIP,
4) REGON,
5) Typ instytucji,
6) Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj,
Województwo, Powiat, Gmina,
7) Nr telefonu,
8) Nr faksu,
1

Należy wybrać odpowiednio.
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9) Adres e-mail,
10)
Adres strony www,
11)
Data rozpoczęcia udziału w projekcie,
12)
Data zakończenia udziału w projekcie,
13)
Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji,
17)
Kwota wynagrodzenia,
18)
Numer rachunku bankowego,
b) Zakres danych uczestników indywidualnych:
1) Kraj,
2) Rodzaj uczestnika,
3) Nazwa instytucji,
4) Imię,
5) Nazwisko,
6) PESEL,
7) NIP,
8) Płeć,
9) Wiek w chwili przystępowania do projektu,
10)
Wykształcenie,
11)
Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj,
Województwo, Powiat, Gmina,
12)
Nr telefonu,
13)
Nr faksu,
14)
Adres e-mail,
15)
Adres strony www,
16)
Data rozpoczęcia udziału w projekcie,
17)
Data zakończenia udziału w projekcie,
18)
Wykonywany zawód,
19)
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia),
20)
Kwota wynagrodzenia,
21)
Numer rachunku bankowego,
c) Zakres danych osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, których
dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020:
1) Imię,
2) Nazwisko,
3) Stanowisko,
4) Tytuł zawodowy/naukowy,
5) Specjalność,
6) Uprawnienia,
7) Kraj,
8) NIP,
9) PESEL,
10)
Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość,
Województwo, Powiat, Gmina, Kraj,
11)
Nr telefonu,
12)
Nr faxu,
13)
Adres e-mail,
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14)
15)
16)

Adres strony www,
Nr rachunku bankowego,
Kwota wynagrodzenia,

9. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest: aplikowanie o środki unijne
i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt,
sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących finansowanie - w ramach RPO WP
2014-2020.
10. Moje dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzonego Konkursu mogą zostać
powierzone przez PCI Sp. z o.o. na podstawie właściwej umowy podmiotom
świadczącym usługi na jego rzecz z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających
gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie danych w ramach ww. zbioru danych osobowych spełniało wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą oraz każdorazowego
weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania danych
osobowych. Do podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora konkursu
zalicza się podmioty dokonujące oceny i realizujące ekspertyzy w trakcie
prowadzonego konkursu. Podmiot Przetwarzający na podstawie właściwej umowy
albo porozumienia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych partnerom
Projektu "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00.
11. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych RPO WP 2014-2020 nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
12. Mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO,
nie jest możliwe usunięcie moich danych osobowych, które są niezbędne PCI Sp. z o.o.,
w szczególności do:
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego;
2) celów archiwalnych w interesie publicznym,
Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na cel i podstawę prawną przetwarzania danych
w ramach RPO WP 2014-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo przenoszenia
tych danych.
13. Mam prawo skorzystać z przysługujących mi uprawnień, o których mowa w pkt 10,
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
realizowanego w ramach ogłoszonego Konkursu.
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14. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych
od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa
w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub
od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2019 r., poz. 553, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego
przepisu prawa.
15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51
RODO, powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2.
16. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania
w ogłoszonym Konkursie w celu złożenia Wniosku o objęcie projektu finansowaniem,
oraz do przeprowadzenia przez Organizatora konkursu procesu oceny, wyboru
projektów do finansowania oraz w celu przygotowania umowy na finansowanie
projektu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w Konkursie ogłoszonym przez Organizatora.
17. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru RPO WP 2014-2020 nie
będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje,
w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

…………………………………………..

…………………………………………..

Miejscowość i data

czytelny podpis uczestnika Projektu B+R
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