
 

Projekt „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr 

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Iga

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Data wpływu  

…………………………. 

Tytuł i numer  
projektu  

„Pomorski Program Kwalifikacji J
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 
 

Miejsce urodzenia 
 

Telefon kontaktowy 
 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowo

Ulica  

Nr domu  

Kod pocztowy  

Gmina  

Województwo  

ADRES KORESPONDENCYJNY

Ulica  

Nr domu  

Kod pocztowy  

Gmina  

Województwo  

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
Podpis osoby przyjmuj ącej:  

…………………………………………………………….

„Pomorski Program Kwalifikacji J ęzykowych” nr RPPM.05.05.00
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

 
Dane  podstawowe 

Wiek 

Płeć     

Adres e-mail  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. 

Nr lokalu 

Miejscowo ść 

Powiat 

Obszar 
        wiejski
        miejski

ADRES KORESPONDENCYJNY  (jeśli jest inny niż zamieszkania)

Nr lokalu 

Miejscowo ść 

Powiat 

Obszar 
        wiejski
        miejski

 
22-0231/19  

087 Warszawa 

S
tr

o
n

a
1

 

……………………………………………………………. 

RPPM.05.05.00-22-0231/19 
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

    K           M 

, w której osoba ta przebywa z 

 

 

 

wiejski 
miejski 

zamieszkania) 

 

 

 

wiejski 
miejski 
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realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Iga

niższe ni ż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)

podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

ponadgimnazjalne (kształcenie uko
szkoły zawodowej) ISCED 3 

policealne (kształcenie ukończone na poziomie wy
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wy
wyższe (kształcenie ukończone na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i 
doktoranckich) ISCED 5-8 

FORMA ZATRUDNIENIA 

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA / 
PODMIOTU 
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA / 
PODMIOTU 

WYKONYWANY ZAWÓD 

 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYST

OSOBA NALE ŻĄCA DO MNIEJSZO
NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ, MIGRANT, 

OSOBA OBCEGO POCHODZENIA

OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNI
WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKA

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNO

OSOBA PRZEBYWAJ ĄCA W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM BEZ OSÓB PRACUJ

W TYM: W GOSPODARSTWIE 
DZIEĆMI POZOSTAJĄCYMI NA UTRZYMANIU

OSOBA ŻYJĄCA W GOSPODARSTWIE 
SKŁADAJ ĄCYM SIĘ Z JEDNEJ OSOBY DOROSŁEJ 

I DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU

OSOBY W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 
SPOŁECZNEJ (INNEJ NIŻ WYMIENIONE

 
„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

WYKSZTAŁCENIE  
(proszę zaznaczyć właściwe) 

(brak formalnego wykształcenia) 

czone na poziomie szkoły podstawowej) ISCED 1 

czone na poziomie szkoły gimnazjalnej) ISCED 2 

(kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej

czone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 
nie nie jest wykształceniem wyższym) ISCED 4 
czone na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i 

STATUS NA RYNKU PRACY  

 
JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ/PRACOWNIKIEM
PRACUJĘ W: 
☐ MIKRO, MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSI
☐ PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ LUB 
      PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM
☐ INNE  

* Niepotrzebne skreślić 

BIORSTWA /  

 

 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYST Ą
 

CA DO MNIEJSZOŚCI 
NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ, MIGRANT,  

OSOBA OBCEGO POCHODZENIA  
☐ TAK ☐ NIE 

☐

BEZDOMNA LUB DOTKNI ĘTA 
ĘPU DO MIESZKAŃ 

☐ TAK 

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIAMI ☐ TAK ☐ NIE 
☐

CA W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM BEZ OSÓB PRACUJ ĄCYCH 

☐ TAK 

 DOMOWYM Z 
CYMI NA UTRZYMANIU 

☐ TAK 

CA W GOSPODARSTWIE 
 Z JEDNEJ OSOBY DOROSŁEJ 

CYCH NA UTRZYMANIU 
☐ TAK 

OSOBY W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 
 WYMIENIONE POWYŻEJ) 

☐ TAK ☐ NIE 
☐
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□ TAK 
□ TAK 
□ TAK 

redniej lub zasadniczej □ TAK 

kształcenie na poziomie szkoły □ TAK 
□ TAK 

/PRACOWNIKIEM* I 

REDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE  
PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ LUB  

BIORSTWIE SPOŁECZNYM 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYST ĄPIENIA 

☐  ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 

☐ NIE 

☐  ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 

☐ NIE 

☐ NIE 

☐ NIE 

☐  ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 
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realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Iga

PREFEROWANA FORMA WSPARCIA

☐  J. ANGIELSKI 

PRZEWIDYWANY POZIOM SZKOLENIA (A1, A2, B1,

 

Świadomy/-a odpowiedzialnoś
1) Dane zawarte w niniejszym dokumencie s
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z tre

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 926) 
wyłącznie  
do celów postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego do Projektu 
Program Kwalifikacji J ę
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

3) Zostałem/-am poinformowany/
Językowych” nr RPPM.05.05.00
Funduszu Społecznego 
Pomorskiego na lata 2014

4) Zapoznałem/-am się z Regulaminem projektu
Językowych” nr RPPM.05.05.00
postanowienia. 

 
 
 
……………………………………
         Miejscowość i data     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

PREFEROWANA FORMA WSPARCIA  

☐  J. NIEMIECKI ☐  J. FRANCUSKI

POZIOM SZKOLENIA (A1, A2, B1,  B2,  C1, C2):   

 
OŚWIADCZENIA 

 
odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oświadczam, 

ane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą, 
ę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z tre

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 926) 

ępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego do Projektu 
Program Kwalifikacji J ęzykowych” nr RPPM.05.05.00-22-0231/19 

luacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

am poinformowany/-a, że Projekt  „Pomorski Program Kwalifikacji 
RPPM.05.05.00-22-0231/19  jest dofinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 

ę z Regulaminem projektu  „Pomorski Program Kwalifikacji 
RPPM.05.05.00-22-0231/19  i akceptuję wszystkie jego zapisy i 

……………………………………    ………………………………
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J. FRANCUSKI  

świadczam, że: 

 na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 926) 

powania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego do Projektu  „Pomorski 
0231/19 oraz monitoringu i 

luacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

„Pomorski Program Kwalifikacji 
jest dofinansowany z Europejskiego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

„Pomorski Program Kwalifikacji 
ę wszystkie jego zapisy i 

………………………………………… 
                                                          Czytelny  podpis 
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Oświadczenie o spełnieniu wymaga

W związku z przystąpieniem do Projektu 
 

 Ja, ……………………………………………………............................ ni
 
oświadczam, że spełniam kryteria grupy docelowej projektu tj.:
 

�  zamieszkuję w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego)  

 
�  mam 18 lat lub więcej; 

 
�  jestem pracownikiem sektora mikro, małych i 
ekonomii społecznej / przedsi

 
�  jestem z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umieję

 
 
 
 
 ................................................................................... 
           Data i Podpis Uczestnika Projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

 
wiadczenie o spełnieniu wymaga ń grupy docelowej projektu

 
 

ąpieniem do Projektu „Pomorski Program Kwalifikacji J

Ja, ……………………………………………………............................ niżej podpisana/y 

e spełniam kryteria grupy docelowej projektu tj.: 

ę w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

ęcej;  

jestem pracownikiem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / podmiotu 
ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społecznego;  

własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
szeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji; 

...................................................................................  
Data i Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 1  

 grupy docelowej projektu  

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych”  

żej podpisana/y  

 w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

ębiorstw / podmiotu 

własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 



 

Projekt „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 
Ja niżej podpisany/a……………………………………
  

1. Deklaruję swój udział w 
RPPM.05.05.00-22-0231/19 
2021 r. w ramach umowy o dofinansowanie nr 
 

2.  Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, i
współfinansowanym ze ś
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 Działanie 5.5.
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

 
3.  Oświadczam, że przyją

moich danych osobowych zgodnie z tre
rekrutacyjnym. 

 
4.  Oświadczam, że zapoznałem/łam si

Program Kwalifikacji Ję
 

5.  Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikuj
określone w regulaminie rekrutacji do projektu
Językowych” , a w szczególno
a. jestem osobą powyż
b. zamieszkuje obszar obj
c. jestem osobą zatrudnion
 

6. Zobowiązuję się do:  
a. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach 
projektu, b. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w 
ramach projektu,  
c. Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej i doradczej, w tym: podpisywania list 
obecności, d. wypełniania a
e. Informowania Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana 
nazwiska, danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp.,
 f. Przestrzegania Regulaminu rekrutacji.
 
 
 

............................................................
           Data i Podpis Uczestnika Projektu
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

…………………………………………………………………………………

 swój udział w projekcie „Pomorski Program Kwalifikacji Ję
0231/19 realizowanym w terminie od stycznia 2020 r. do lipca 

r. w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.05.00-22-

że zostałem/łam poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

2020 Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości informację o przetwarzaniu 
moich danych osobowych zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w formular

że zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji do projektu 
Program Kwalifikacji Językowych”  i, że akceptuję jego treść.  

że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w projekcie 
ulaminie rekrutacji do projektu „Pomorski Program Kwalifikacji 

, a w szczególności:  
ą powyżej 18 roku życia,  

b. zamieszkuje obszar objęty wsparciem,  
ą zatrudnioną MMŚP i PES  

w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach 
projektu, b. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w 

c. Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej i doradczej, w tym: podpisywania list 
ci, d. wypełniania ankiet i testów,  

e. Informowania Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana 
nazwiska, danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp., 
f. Przestrzegania Regulaminu rekrutacji. 

...................................................................................  
Data i Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 2 

…………………………………………… 

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr 
stycznia 2020 r. do lipca 

-0231/19-00.  

ę w projekcie 
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
„Kształcenie ustawiczne”, Regionalnego Programu 

ę o przetwarzaniu 
 zawartych w formularzu 

 z regulaminem rekrutacji do projektu „Pomorski 

ce mnie do udziału w projekcie 
„Pomorski Program Kwalifikacji 

w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach 
projektu, b. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w 

c. Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej i doradczej, w tym: podpisywania list 

e. Informowania Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana 
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W związku z przystąpieniem do Projektu pt. 
Językowych” 
 
Ja, ……………………………………………………......
oświadczam, że jestem
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 
�  pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o prac
2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
poz. 94, z późn. zm.);
 
 �  osobą wykonują
lub innej umowy o 
stosuje się przepisy dotycz
taką zawarła z pracodawc
ramach takiej umowy wykonuje prac
pozostaje w stosunku pracy); 
 
�  właścicielem pełni
prowadzonej przez siebie działalno
w którym biorę udział ma bezpo
nie ma bezpośrednio wpływu na wzrost konkurencyjno
mnie działalnoś
 
�  osobą wykonują
dzieło itp.), 

 
 
Jednocześnie oświadczam, iż w/w firma 
�  mikroprzedsiębiorstwo 
�  małe przedsiębiorstwo 
�  średnie przedsiębiorstwo 
�  podmiot ekonomii społecznej 
�  przedsiębiorstwo społeczne
 
 
 
................................................................................... 
           Data i Podpis Uczestnika Projektu
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OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

ąpieniem do Projektu pt. „Pomorski Program Kwalifikacji 

Ja, ……………………………………………………..............................
że jestem w firmie 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres zakładu pracy) 

pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

źn. zm.); 

ą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
wy o świadczenie usług (do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

ę przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, je
 zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub je

ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 
pozostaje w stosunku pracy);  

cicielem pełniącym funkcje kierownicze - nie świadczę
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usług, na które szkolenie 

ę udział ma bezpośredni wpływ, tj. udział w niniejszym projekcie 
średnio wpływu na wzrost konkurencyjności prowadzonej przeze 

mnie działalności gospodarczej;  

ą wykonującą pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenia, 

wiadczam, iż w/w firma należy do (wybrać właściwe): 

podmiot ekonomii społecznej  
biorstwo społeczne 

...................................................................................  
Data i Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 3 

„Pomorski Program Kwalifikacji 

........................ niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

 na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
wiadczenie usług (do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

ce zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę 
, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w 

pracodawcy, z którym 

świadczę w ramach 
ci gospodarczej usług, na które szkolenie 

niniejszym projekcie 
ści prowadzonej przeze 

prawnej (zlecenia, 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
(w odniesieniu do zbioru: „Zarz

W związku z przystąpieniem do Projektu 
przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarz
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014

a) Administratorem moich danych osobowych b
funkcję Instytucji Zarządzają
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014
w Gdańsku (80-810). 

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e

c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27
osobowe są niezbędne dla realizacji 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014

i. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy d
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r

ii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchyl
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

iii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

iv. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014
zm.); 

v. Umowy Partnerstwa - dokum
2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014
2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójno
Polityki Rybołówstwa; 

vi. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  
Rządem Polskim a Samorz
będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowi
samorządowej do realizacji celów i przedsi
znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 
określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji.

d) Moje dane osobowe będą przetwar
Kwalifikacji Językowych” w szczególno
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczo
działań informacyjno–promocyjnych w ramach RPO WP 2014
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowi
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomo

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

WIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
(w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020”) 
 

pieniem do Projektu „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” 
ż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”: 

Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełni
ądzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 

ra ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
ędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego

2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
cego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoś
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczą
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

cych celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchyl
dzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporzą

81/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z pó

dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejsk
ącego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014

2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomi
dem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 
cej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rz

dowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które maj
znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 

la sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

ę ą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 
w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczo
promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowi
ącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach 
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Załącznik nr 4 

dzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

ęzykowych” oświadczam, że 
dzanie Regionalnym Programem 

ojewództwa Pomorskiego pełniący 
cej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

ę przy  ul. Okopowej 21/27 

mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

kwietnia 2016 r. – moje dane 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

na podstawie:  

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

y ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

cych celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
cego rozporządzenie Rady (WE) 

w zakresie polityki spójności 
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

ę Europejską w dniu 23 maja 
cego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-

ci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

umowy zawartej pomiędzy 
dem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 

ązanie strony rządowej i 
 priorytetowych, które mają istotne 

znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 

cznie w celu realizacji Projektu „Pomorski Program 
ści wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz 
2020, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku 
ści informacji o podmiotach 



 

Projekt „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr 

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Iga

uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowi

e) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucj
Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 w Gda
beneficjentowi realizującemu Projekt  
oraz podmiotom, które świadczą

f) Odbiorcą moich danych osobowych b

a. instytucje pośredniczące;

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarz
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014
w szczególności podmioty realizuj

c. podmioty świadczące usługi zwi
usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarza
zgodnie z jej poleceniami. 

g) Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 
trwałości, aż do czasu wypełnienia obowi

h) W terminie 4 tygodni po zakoń
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabyci

i) W ciągu trzech miesięcy po zako
statusu na rynku pracy2. 

j) Mam prawo dostępu do treś
ograniczenia przetwarzania. 

k) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

l) Podanie moich danych osobowych jest niezb
WP związanych z procesem apl
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jestem zobowią
osobowych będzie brak możliwo

m) Moje dane osobowe nie będą
 

 

 

…………………………………………….

     (miejscowość i data) 

 
 
 

                                                           

1
 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 

2
 j.w. 

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Nast
 przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

ę ą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarz
Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały powierzone do przetwarzania 

ącemu Projekt  - ATJ Lingiwsta Sp. z o. o. ul. Igańska 11, 04
świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.

 moich danych osobowych będą: 

ące; 

ące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w zwi
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

ci podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

ące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 

ą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarz

 przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 
 do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.

W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotycz
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji1. 

ęcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotycz

pu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni
 

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

Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowi
zanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu pań

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

żliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).

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

               (czytelny podpis uczestnika projektu)
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2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane 
 

Zarząd Województwa 
oraz zostały powierzone do przetwarzania 

11, 04-087 Warszawa 
ą Projektu. 

du Województwa Pomorskiego w związku 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

zane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 

ą Zarządzającą i tylko 

 przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad 
izacji dokumentów projektowych. 

 beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

ę dane dotyczące mojego 

ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

dne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 
żetu państwa oraz realizacji 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
ą niepodania danych 

 przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika projektu) 



 

Projekt „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr 

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Iga

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
(w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspieraj

W związku z przystąpieniem do Projektu  
że przyjmuję do wiadomości, iż
wspierający realizację programów operacyjnych”

n) Administratorem moich danych osobowych jest 
pełniący funkcję Instytucji Powi
926). 

o) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e

p) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 li
osobowe są niezbędne dla realizacji 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO

vii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotycz
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

viii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

ix. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporz
europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów słu
przekazywania Komisji okre
informacji między beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarz
certyfikującymi, audytowymi i po

x. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014
zm.); 

xi. Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
Centralnego systemu teleinformatycznego wspieraj
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020 Nr RPPM/12/2015.

q) Moje dane osobowe będą przetwarzane wył
Kwalifikacji Językowych” 
sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014
Europejskiego Funduszu Społecznego
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomo
uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójno
współfinansowanego z EFS. 
obowiązku archiwizacji dokumentów

r) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucj
Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 w Gda

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

ŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
(w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacj

operacyjnych”) 

pieniem do Projektu  „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” 
ści, iż w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny 

 programów operacyjnych”: 

Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 
 Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
ędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
cego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoś
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczą
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporzą
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

dzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze
cego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporzą

europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów słu
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotycz

dzy beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarz
cymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z pó

Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych 

ą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
2020 Nr RPPM/12/2015. 

ę ą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 
zykowych” w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, 
ci i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowi
ącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach 

cych wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014
współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia 

zku archiwizacji dokumentów. 

ę ą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarz
Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały powierzone do przetwarzania 
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Załącznik nr 5 

cy realizację programów 

ęzykowych” oświadczam, 
Centralny system teleinformatyczny 

ciwy ds. rozwoju regionalnego 
 przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-

kwietnia 2016 r. – moje dane 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

na podstawie:  

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
skich oraz Europejskiego Funduszu 

cego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
cego rozporządzenie Rady (WE) 

dzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
cego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu 

europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
lonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 

dzy beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

w zakresie polityki spójności 
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
ę programów operacyjnych 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

cznie w celu realizacji Projektu „Pomorski Program 
dzania, kontroli, audytu, ewaluacji, 

2020, współfinansowanego z 
(EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku 

ści informacji o podmiotach 
ci w ramach RPO WP 2014-2020, 

 przetwarzane w celu wypełnienia 

Zarząd Województwa 
810) oraz zostały powierzone do przetwarzania 



 

Projekt „Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr 

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Iga

beneficjentowi realizującemu Projekt  
oraz podmiotom, które świadczą

s) Odbiorcą moich danych osobowych b

a. instytucje pośredniczące;

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarz
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014
w szczególności podmioty realizuj

c. podmioty świadczące usługi zwi
usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarza
zgodnie z jej poleceniami. 

t) Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 
trwałości, aż do czasu wypełnienia obowi

u) Mam prawo dostępu do treś
ograniczenia przetwarzania. 

v) Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

w) Podanie moich danych osobowych jest niezb
WP związanych z procesem aplikowania o 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jestem zobowią
osobowych będzie brak możliwo

x) Moje dane osobowe nie będą
 

 

…………………………………………….

     (miejscowość i data) 

 

 

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” nr RPPM.05.05.00-22

realizowany przez ATJ Lingwista Sp. z o. o. ul. Igańska 11 04-087 Warszawa

ącemu Projekt  - ATJ Lingiwsta Sp. z o. o. ul. Igańska 11, 04
świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.

 moich danych osobowych będą: 

ące; 

ące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w zwi
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

ci podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

ące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np.

ą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarz

 przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 
czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.

pu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni
 

Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gd
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowi
zanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu pań

w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

żliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).

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

               (czytelny podpis uczestnika projektu)
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ńska 11, 04-087 Warszawa 
ą Projektu. 

jewództwa Pomorskiego w związku 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

zane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 

ą Zarządzającą i tylko 

 przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 
zku archiwizacji dokumentów projektowych. 

ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 

dne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 
żetu państwa oraz realizacji 

w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
ą niepodania danych 

zetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 

……………………………………………………………………………..  

(czytelny podpis uczestnika projektu)  


