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2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH 
ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЄКТУ, ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

(враховує інформаційне зобов’язання, здійснене на підставі ст.13 та ст. 14 Регламенту Європейського 
Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679) 

 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „POWER UP zdobądź moc na rynku pracy!” 
(POWR.01.02.01-12-0062/19), 
У зв’язку з приєднанням до проєкту під назвою 
«POWER UP – ВІДЧУЙ СВОЮ СИЛУ НА РИНКУ ПРАЦІ!» (POWR.01.02.01-12-0062/19), 
 
OŚWIADCZAM, ŻE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, IŻ: 
ЗАЯВЛЯЮ, ЩО МЕНІ ВІДОМО НАСТУПНЕ: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
Адміністратором моїх персональних даних є міністр, уповноважений з питань 
регіонального розвитку, який виконує функції Управляючого органу для Операційної 
Програми ЗНАННЯ, ОСВІТА, РОЗВИТОК 2014-2020, його офіс знаходиться за адресою: вул. 
Вспульна 2/4, 00-926 Варшава. 
 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 
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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (POWER) na podstawie: 
Обробка моїх даних відповідає законодавству та відповідає умовам, зазначеним у ст.6 п.1(с) 
та ст.9 п.2(g) Положення Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 – персональні дані 
необхідні для реалізації Операційної Програми ЗНАННЯ, ОСВІТА, РОЗВИТОК 2014-2020, 
(POWER) на основі: 

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 ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 
zm.), 
регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №1303/2013 від 17 грудня 2013 р. 
про встановлення загальних положень про Європейський Фонд Регіонального 
Розвитку, Європейський Соціальний Фонд, Кохезійний Фонд, Європейський Аграрний 
Фонд Розвитку Сільської Місцевості та Фонд Морський та Рибацький також про 
встановлення загальних положень про Європейський Фонд Регіонального Розвитку, 
Європейський Соціальний Фонд, Кохезійний Фонд, Європейський Аграрний Фонд 
Розвитку Сільської Місцевості та Фонд Морський та Рибацький та скасування 
Регламенту Ради (ЄС) № 1083/2006 (Офіційний вісник ЄС L 347 від 20.12.2013, с.320, 
зі змінами), 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 
zm.), 
регламент (ЄС) № 1304/2013 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 17 грудня 
2013 р. Про Європейський Соціальний Фонд та скасування Регламенту Ради (ЄС) 
№1083/2006 (Офіційний вісник ЄС L 347 від 20.12.2013, с.470, зі змінами),  
 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 
z późn. zm.); 
акти від 11 липня 2014 року про принципи реалізації програм у сфері політики 
згуртованості, що фінансується у фінансовій перспективі 2014-2020 рр. (Журнал 
законів 2018 р., пункт 1431, із змінами та доповненнями); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
Регламенту виконавчого Комісії (ЄС) №1011/2014 від 22 вересня 2014 року, який 
встановлює детальні правила імплементації регламенту Європейського 
Парламенту та Ради (ЄС) №1303/2013 стосовно шаблонів, що використовуються 
для надання Комісії конкретної інформації та детальних положень щодо обміну 
інформацією між бенефіціантами та установами, що здійснюють управління, 
установами сертифікаційними, посередницькими і тими, що проводять аудит 
(Офіційний вісник ЄС L 286 від 30.09.2014, с.1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój”, „Centralnego systemu informatycznego wpierającego realizację programów 
operacyjnych”. 
Мої персональні дані будуть оброблятися у пакетах «Операційної Програми ЗНАННЯ, 
ОСВІТА, РОЗВИТОК», «Центрального систему інформаційного, що підтримує реалізацію 
операційних програм». 

 
4. Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  projektu „POWER UP 

zdobądź moc na rynku pracy!”  (POWR.01.02.01-12-0062/19), w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POWER. 
Мої персональні дані будуть оброблятися виключно для цілей проєкту «POWER UP – відчуй 
свою силу на ринку праці!» (POWR.01.02.01-12-0062/19), зокрема для підтвердження 
прийнятності витрат, надавання підтримки, моніторингу, оцінки, контролю, аудиту та 
звіту, а також інформаційних та промоційних дій в рамках POWER. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -WOJEWÓDZKI 
URZĄD PRACY W KRAKOWIE, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (nazwa i adres właściwej Instytucji 
Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacją Sustinae, ul. Szlak 65, 31-153 
Kraków(nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w 
realizacji  „POWER UP zdobądź moc na rynku pracy!”  (POWR.01.02.01-12-0062/19). Moje 
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
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Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER. Moje 
dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Zarządzającej usługi 
związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych. 
Обробка моїх особистих даних доручена Посередницькому Органу  ВОЄВОДСЬКЕ 
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ В КРАКОВІ за адресою: Плац на Ставах 1, 30-107 Краків (назва та адреса 
відповідного Посередницького Органу) , бенефіціару, який реалізує проєкт – ФОНДУ SUSTINAE 
за адресою: вул. Шляк 65, 31-153 Краків (назва і адреса бенефіціару) та суб’єкти, які на 
замовлення бенефіціару беруть участь у реалізації проєкту «POWER UP – відчуй свою силу 
на ринку праці!» (POWR.01.02.01-12-0062/19). Мої персональні дані можуть бути передані 
суб’єктам, які проводять дослідження на замовлення Управляючого Органу, Посередницького 
органу та Бенефіціару. Мої особисті дані також можуть бути довірені спеціальним фірмам, 
яки на замовлення Управляючого Органу, Посередницького органу та Бенефіціару, будуть 
здійснювати контроль та аудит в рамах проєкту POWER. Мої персональні дані можуть 
бути довірені організаціям, які надають Управляючому органу послуги, пов’язані з 
функціонуванням та розвитком систем інформаційно-комунікаційних. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obwiązującym 
prawem. 
Мої особисті дані можуть надаватися уповноваженим органам відповідно до чинного 
законодавства. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a  odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu 
Надання даних є необхідною умовою отримання підтримки, а відмова в наданні – 
рівнозначна неможливості надати підтримку в рамках проєкту. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  
Протягом 4 тижнів після закінчення участі в проєкті я надам бенефіціару дані про свій 
статус на ринку праці та інформацію про участь у освіті та навчанню, отриманню 
кваліфікації чи набутті компетенцій. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 
Протягом трьох місяців після завершення моєї участі в проєкті я надам дані про свій 
статус на ринку праці. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
Мої персональні дані не передаватимуться третій країні чи міжнародній організації. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Мої персональні дані не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень. 

12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
Мої особисті дані зберігатимуся до моменту підсумування «Операційної Програми ЗНАННЯ, 
ОСВІТА, РОЗВИТОК» 2014 – 2020 та закінчення архівації документів. 
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13. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 
Я можу зв’язатися з особою Інспектором Захисту Даних надіславши повідомлення на 
електронну адресу iod@miir.gov.p 

14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 
Я маю право доступу до своїх персональних даних та можливість їх виправляти чи 
видаляти або обмежувати обробку, якщо виконуються умови, зазначені ст.17, 18 та 19 
RODO (Положення про захист персональних даних). 

15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
Я маю право подати скаргу до контролюючого органу, яким є Президент Управління 
Захисту персональних даних. 

16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane 
osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w 
projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z 
tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą 
być przetwarzane w zbiorze: „Zbioru danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają 
zastosowanie informacje jak powyżej. 
Для підтвердження придатності витрат у проєкті та моніторингу моїх персональних 
даних, таких як ім’я, прізвище, PESEL (Песель), номер проєкту, дата початку участі в 
проєкті, дата закінчення участі в проєкті код виду страхування, розмір внесків на медичне 
страхування, розмір внесків на страхування від нещасних випадків можуть бути оброблені 
в програмі «Збір особових даних від ZUS1». До тієї програми застосовується та сама 
інформація, яка є вище. 

 

 

                                                                 
1 Заклад Соціального Страхування – державна організація, що виконує соціальне забезпечення в Польщі. 

…………………………………………… …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  
Місцевість та дата 
 

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  
Читальний підпис учасника проєкту 


