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Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji 

 
OŚWIADCZENIE  

DOT. DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych Formularzu rekrutacyjnym do 
projektu  „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” w tym danych wrażliwych 
(zgodnie z art.6 ust.1 lit. a-c i art. 9 ust. 2 lit. a, f, g 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).    
 
Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest procedura rekrutacyjna  uczestnictwa w 

projekcie „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” w celu monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Administratorem moich danych 

osobowych jest Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7,87-100 Toruń. Podanie przeze 

mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Moje dane osobowe będą przechowywane do 

czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. Mam 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych 

danych. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mam prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich 

danych osobowych.  

 

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami 

Imię Nazwisko 
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Miejscowość i data    Czytelny podpis Kandydata/-tki na uczestnika projektu 


