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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 

27 kwietnia 2016r.  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 RODO) oraz w związku z realizacją/przystąpieniem  

(imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika……………………………………………………………………………………………… 

do projektu pn. „Droga do samodzielności” w ramach działań prowadzonych z dofinansowaniem 

przez Gminę Wrocław przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 

 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań przez Gminę 

Wrocław jest Prezydent Wrocławia. Z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, tel. 

+48 7777777 mail kum@um.wroc.pl; 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, tel. 71 7777724 

mail iod@um.wroc.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych 

z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych. Jest to niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z umową zawartą przez administratorem 

z podmiotem, który otrzymał dofinansowanie przez Gminę Wrocław; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c)  oraz art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

RODO; 

5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu 

oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. Okres ten może wynieść 5 lat od stycznia 

kolejnego roku po zakończeniu realizacji umowy administracyjnej z podmiotem, który otrzymał 

dofinansowanie przez Gminę Wrocław; 

6) Moje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dodatkowo dane mogą być udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

administratora oraz podmiotu, który otrzymał dofinansowanie przez Gminę Wrocław. 
7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych 

szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże 

odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup 

charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji 

kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie; 

8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do 

usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia…………………………………                 ….……………………………….…………………………….. 
  (data)                                      (czytelny podpis uczestniczki/uczestnika projektu) 
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