
 
 

ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ (додаток No 2 до Положення про набір персоналу) 
У зв'язку з приєднанням до проекту «Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктомна території України – 

GODÓW COMMUNE», визнаю, що: 

 

1) Адміністратором моїх персональних даних є Правління Сілезького воєводства, з місцезнаходженням за адресою Лігонія 46, 40-037 Катовіце, 

адреса електронної пошти: kancelaria@slaskie.pl, веб-сайт: bip.slaskie.pl. 

2) Призначено контактну особу для обробки персональних даних, адреса електронної пошти: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Мої персональні дані будуть оброблятися з метою обробки вищезазначеного проекту, співфінансованого з коштів Регіональної операційної 

програми Сілезького воєводства на 2014-2020 роки (RPO WSL), зокрема: 

• надавати підтримку 

• підтвердження прийнятності витрат 

• Контроль 

• Оцінки 

• Контроль 

• аудит уповноваженими органами 

• Звітності 

• проектні розрахунки 

• стягнення коштів, виплачених бенефіціару 

• підтримувати стійкість проекту 

• Архівування 

• дослідження та аналіз. 

4) Правовою підставою для обробки моїх персональних даних є юридичне зобов'язання, що покладається на адміністратора (стаття 6 пункт 1 

літера c та стаття 9 параграф 2 лист g Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних 

осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС - далі:  GDPR), що 

виникає в результаті: 

a) Статті 125 та 126 Регламенту (ЄС) No 1303/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 грудня 2013 року, що встановлюють 

загальні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду згуртованості, 

Європейського сільськогосподарського фонду розвитку сільських територій та Європейського фонду морського та рибного 

господарства та встановлюють загальні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального 

фонду,  Фонд згуртованості та Європейський морський і рибний фонд, що скасовує Регламент Ради (ЄС) No 1083/2006 – далі: 

Загальний регламент; 

b) Стаття 9(2) Закону від 11 липня 2014 року про принципи реалізації програм у сфері політики згуртованості, що фінансуються у 

фінансовій перспективі на 2014-2020 роки. 

5) Мої персональні дані були довірені для обробки Бенефіціару, який реалізує проект - Профілактична та навчальна загальна кімната  в 

Кростошовіце,  вулиця Густава Морчинка, 44-348 Krostoszowice. 

6) Мої персональні дані можуть бути розкриті фізичним або юридичним особам, уповноваженим адміністратором або Бенефіціаром, у зв'язку з 

реалізацією цілей, зазначених у пункті 3, суб'єктам, уповноваженим відповідно до закону, суб'єктам, які здійснюють оціночні дослідження або 

іншу діяльність, пов'язану з реалізацією Регіональної операційної програми Сілезького воєводства на 2014 - 2020 роки, на запит 

Координаційного органу, Органу управління,  Проміжний орган або Бенефіціар, міністр, компетентний з питань регіонального розвитку, 

постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг, оператор поштового зв'язку або кур'єр (у випадку паперової кореспонденції), сторони та інші учасники 

адміністративного судочинства. 

7) Мої персональні дані зберігатимуться до закриття Регіональної операційної програми Сілезького воєводства на 2014-2020 роки (статті 140 та 

141 Загального регламенту), без шкоди для правил, що регулюють державну допомогу, та національних положень щодо архівування документів.  

8) Я маю право на доступ до своїх даних і право вимагати їх виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право подати скаргу 

президенту Управління з питань захисту персональних даних. 

9) Розпорядник персональних даних, відповідно до п. 3 літ. 17 літ. 

10) Надання мною персональних даних є законодавчою вимогою, і наслідком їх ненадання буде неможливість участі в проекті. 

11) Мої персональні дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень або профілювання, зазначених у статті 22 GDPR. 

 

Крім того, у зв'язку з участю в проекті:  

1) Протягом 4 тижнів після закінчення моєї участі в проекті я надам дані про свій статус на ринку праці та інформацію про участь у навчанні чи 

навчанні та отримання кваліфікації або набуття компетентностей, підтверджену відповідним документом*. 

2) Протягом трьох місяців після закінчення моєї участі в проекті я надам дані про свій статус на ринку праці, підтверджені відповідним 

документом*. 

3) Я надам інформацію про свою ситуацію на ринку праці дослідницьким компаніям, які проводять оцінки/аналізи/експертні висновки на 

замовлення Координаційного органу, Органу управління, Проміжного органу або Бенефіціара 

 

 

 

............................................................ 

 

 

 

............................................................... 

МІСЦЕ І ДАТА 
РОЗБІРЛИВИЙ ПІДПИС УЧАСНИКА ПРОЕКТУ/БАТЬКА/ЗАКОННОГО 

ОПІКУНА** 

*Видалити у відповідних випадках (видалено Бенефіціаром залежно від оголошеного конкурсу). 
**Якщо неповнолітня особа бере участь, декларація повинна бути підписана її законним опікуном. 
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