
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE

PROJEKTU

Beneficjent PRETENDER Adrian Wronka oświadcza, iż 

1. przestrzegania przepisów 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 dyr
2016.119.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 

2. zachowania w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz informacje o sposobach 
zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02
26-0015/17-00. 

 

Beneficjent informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 j
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00

2. Inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych jest 
Pan Jacek Orzeł, adres poczty elektronicznej: Jace

3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez 
powierzony do przetwarzania przez Właściwą instytucję

4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa a
ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 
9., na podstawie: 

a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
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.U.UE.L.2013.347.320).

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.U.UE.L.2013.347.470).

c. 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 wz

 

 

 

   

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA PRETENDER ADRIAN WRONKA  

PROJEKTU „NOWE KWALIFKACJE KLUCZEM DO SUKCESU” 

NR RPSW.08.04.02-26-0015/17 
 

Beneficjent PRETENDER Adrian Wronka oświadcza, iż w ramach realizowanego projektu 

przestrzegania przepisów 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 (Dz. U. UE. L. 
2016.119.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.  
zachowania w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz informacje o sposobach 
zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
Inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych jest 
Pan Jacek Orzeł, adres poczty elektronicznej: Jacek.Orzel@miir.gov.pl 
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta w Systemie nie może być szerszy niż 

zania przez Właściwą instytucję. 
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa a
ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 

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 

z uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320).
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.U.UE.L.2013.347.470). 
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 

 

 

 

w ramach realizowanego projektu zobowiązuje się do: 

przestrzegania przepisów 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 

ektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 
2016.119.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz prawa powszechnie 

zachowania w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz informacje o sposobach ich 
zabezpieczenia, zarówno w okresie trwania umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
est minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą 

Inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych jest 

w Systemie nie może być szerszy niż 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 
ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 

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  

skich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

z uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320). 
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)  

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

orów służących do przekazywania Komisji 



 

 

 
 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

d. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014

e. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 
ustanawiającego przepisy
transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ: 
 
1) System SL 2014 – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014
i 2433), wspierającą procesy dotyczące obsługi projektu od momentu po
o dofinansowanie. 

2) Beneficjent – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub w art. 63 
rozporządzenia Parlamentu E
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 Ry
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

 
 
 

 

 

 

   

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,1475 i 2433).
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 
ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 
transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa. 

należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 
i 2433), wspierającą procesy dotyczące obsługi projektu od momentu po

należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub w art. 63 
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 

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 (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). 

 

 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,1475 i 2433). 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 
szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 

transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,  
o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475  
i 2433), wspierającą procesy dotyczące obsługi projektu od momentu podpisania umowy  

należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub w art. 63 
uropejskiego 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 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

backiego oraz uchylającego 


