PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Zał. 4 do Regulaminu Projektu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Imię i Nazwisko: .....................................................................................
Oświadczam, iż zostałem poinformowana/y o tym że:
1. Administratorem tych danych jest Organizator Projektu tj. Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał
Dudzic, Snopków 80U, 21 -002 Jastków (Lider) oraz Benefit Projekt Andrzej Bożek, ul. Graniczna 16, Skokówka,
22-400 Zamość (Partner)
2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego), Artura
Grottgera 4, 20-029 Lublin, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub
podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej kontrole i audyt w ramach RPO WL;
4. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i trwałości projektu;
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji prowadzonym przez Organizatora Projektu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Z tym że prawo wniesienia skargi
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu
rekrutacji;
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
koniecznym do realizacji celów rekrutacyjnych do projektu „NOWE OTWARCIE”, a konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji oraz udzielenia wsparcia w ramach w/w projektu.
9. O możliwości odmowy podania danych wrażliwych tj. danych rasowych i etnicznych, dotyczących stanu
zdrowia oraz znajdowaniu się w niekorzystnej sytuacji.
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