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Załącznik nr 4: Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. „Nastawieni na rozwój!” nr projektu: RPMP.08.02.00-

12-0017/20  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 

rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 

2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 

6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

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 ustanawiające 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; 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006; 

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

d. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi; 

3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

projektu „Nastawieni na rozwój!” RPMP.08.02.00-12-0017/20, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, z siedzibą plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, 

beneficjentowi realizującemu Projekt  - Idea Innovation Center Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Miedziana 14/101, 00-835 Warszawa, oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: Partner  projektu firma  

QS Zurich Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Słupska 6a, http://qszurich.pl/  oraz innym 

………………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą 

http://qszurich.pl/
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zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego1
, 

Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM; 

5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu 

i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, 
która z tych dat nastąpi później2; 

6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją 
odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO; 

8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa; 

10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane; 
11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w pkt 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
iod@mfipr.gov.pl; 

b)
 3

 działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
dane_osobowe@mcp.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 

lub  ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. 

12. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji

4
; 

13. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy

5
; 

14. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)6

. 

 

……………………………………………….                                                           ………………………………………………………                
Miejscowość, data                                                                                          Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

                                                           
1
 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014-2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju. 

2
 Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów 

odzyskiwania, archiwizacji itp.). 
3
 Należy uzupełnić odpowiednio dla danego IP, w przypadku IZ – usunąć lit. b). 

4
 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 

5
 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 

6
 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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Załącznik nr 5: 

 Zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu  

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………… zobowiązuję się po zakończeniu 

uczestnictwa w projekcie „Nastawieni na rozwój!” o numerze RPMP.08.02.00-12-0017/20 do 

przekazania wszystkich niezbędnych informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu,  

a przede wszystkim następujących informacji Beneficjentowi Projektu – Idea Innovation Center  

Sp. z o.o., Sp. k. :  

1) w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie – informacje i dane dotyczące 

mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie, tj.  

a) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo) - oświadczenie 

Uczestnika Projektu;  

b) podniesienie kwalifikacji poświadczone odpowiednim certyfikatem – oświadczenie 

Uczestnika Projektu oraz dokument potwierdzenie podniesienie kwalifikacji  

(np. oświadczenie instytucji egzaminującej, kopia certyfikatu) 

c) podjęcie zatrudnienia – oświadczenie Uczestnika Projektu oraz dokument 

potwierdzający zatrudnienie (np. oświadczenie pracodawcy, kopia umowy o pracę, 

wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej)   

2) w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie -  dane oraz dokumenty 

dotyczące zatrudnienia (jeśli dotyczy), tj.: 

a) umowa o pracę na minimum ½ etatu  

lub 

b) potwierdzenie opłacania składek w przypadku działalności gospodarczej  

Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu.  

 

 

           ……………………………………………….                                                           ……………………………………………………… 

                          Miejscowość, data                                                                                   Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności wraz z załącznikami 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DOSTĘPU 
oraz KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 

 

Ja niżej podpisany/a ...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że spełniam następujące kryteria dostępu oraz dostarczę odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawidłowość danych, jeśli takowe będą wymagane: 

1. mam powyżej 30 lat i więcej: …………..... lat (wpisać wiek Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału  

w projekcie) 

2. zamieszkuję na terenie województwa Małopolskiego1
: (właściwe zaznaczyć X)        

□ tak   

                □  nie 

3. jestem osobą: (właściwe zaznaczyć X)   

□ bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy2
 od dnia ……………..……….. 

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie oszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja 

uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są wykazywane jako osoby bezrobotne. 

 

□ bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

 

□ bierną zawodowo  

 

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci 
studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność  

w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), 
uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są 
uznawane za bierne zawodowo. 

 

4.  brak uczestnictwa w tożsamym projekcie w tym samym czasie: 

□ tak   

□ nie 

5. Ponadto jestem: (właściwe zaznaczyć X)   

□  kobietą 

□  długotrwale bezrobotną od ………………………………….…. zarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

                                                                 
1
  Zamieszkuję teren jednego z powiatów: suski, wielicki, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański,    

dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski;  
lub też jestem mieszkańcem jednego z miast: Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, 
Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka oraz Zakopane. 

 
2
 W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymagane zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  

o pozostawaniu w    rejestrze 
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Osoby długotrwale bezrobotne - młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; dorośli (25 lat lub 
więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i 
ustalany  

w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
 

□  długotrwale bezrobotną od ………………………………….…. niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

□ osobą niepełnosprawną3
 

□ o niskich kwalifikacjach (właściwe zaznaczyć X) 

□ brak wykształcenia  □ podstawowe  □ gimnazjalne  □ ponadgimnazjalne 

□ powyżej 50 roku życia: …………..... lat (wpisać wiek Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału  
w projekcie) 

□  mężczyzną nienależącym do żadnej z w/w grup 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do 
wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli 
skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności  
z prawdą. 

 

 

 

           ……………………………………………….                                                           ……………………………………………………… 

                 Miejscowość, data                                                                                                  Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

                                                                 
3
 W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane orzeczenie/zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 

27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie 

zdrowia psychicznego 
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Załącznik nr 3 

Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie, pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą oraz poinformowanie  o współfinansowaniu projektu  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w projekcie 

„Nastawieni na rozwój!”, realizowanym przez Idea Innovation Center Sp. z o.o., Sp. k., w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Oświadczam również, iż zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Deklaracja Uczestnika Projektu 

 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………….. 

Miejscowość, data                                                                                  Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

 

Niniejszym oświadczam, że dane przedstawione w umowie oraz  w deklaracji uczestnictwa są zgodne 

z prawdą i zostałem poinformowany o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

 

……………………………………                                                               ………..……………..……………………………. 

Miejscowość, data                                                                          Czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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