
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata/tki ubiegającej się o udział  w projekcie 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI UBIEGAJĄCEGO/EJ SIĘ  
O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. 

  
W związku z przystąpieniem do rekrutacji do projektu oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem   moich  danych  osobowych przetwarzanych w ramach projektu „Centrum Kompetencji 

Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” jest  CKZ w Zespole  Szkół Nr 3  im. ks. prof. 
Józefa Tischnera ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia. 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dot. danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych 
Administratora, e-mail: iod@zs3.bochnia.pl adres do korespondencji ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia. 

3. Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką 
indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” w tym   rekrutacji i wyłonienia uczestników,  na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO)*. 

4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
1) Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Zarządowi 

Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres  
do korespondencji, ul. Rakowicka 56, 30-017 Kraków; 

2) Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą  w Krakowie, przy  
ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków; 

3) Organowi prowadzącemu – Powiat Bocheński, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia; 
4) Podmiotom realizującym kursy/warsztaty/szkolenia w celu wystawienia certyfikatu/zaświadczenia; 
5) Podmiotom realizującym  na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub/i Pośredniczącej: badania ewaluacyjne, kontrole, 

audyty w ramach RPO WM. 
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału 

w rekrutacji. 
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 
zgodnie z art. 15-20 RODO. 

7. Posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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

9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji, rozliczenia projektu oraz zamknięcia  

i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, zakończenia okresu 
trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

 
 
Bochnia, dn…………………………….…                            ………………..…………………………………… 
                                                                                                              czytelny podpis ucznia 

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

      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
ucznia przystępującego do udziału w projekcie 

 
*Art.6 ust.1, lit. a):”Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów;(…)” 
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