
 
 Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach rekrutacyjnych. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta projektu - Gminę 

Kolbuszowa,jednostkę organizacyjną współpracującą przy rekrutacji -

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz 

Partnera projektu - Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego w 

Mielcu, w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w projekcie 

„Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-0022/20. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma 

dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem/ zostałam 

poinformowany/ poinformowana o prawie dostępu do treści danych oraz 

o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także  

o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 

……….……………………………………………. 

data i czytelny podpis kandydata/ kandydatki 

do udziału w projekcie  

 
 



Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z klauzulą informacyjną 
o treści: 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną 
rekrutacją do udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-
0022/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 poniżej przekazuję następujące informacje: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATOR
A 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa jest: 

Burmistrz Kolbuszowej, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej (36-100) 

przy ul. Obrońców Pokoju 21  

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATOR
A 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie - na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.252) 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w następujący sposób: 

 pisemnie na adres siedziby administratora 

 poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl 

 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.424) 

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  

w jego zakresie działania. 

CELE 
PRZETWARZANI
A  
I PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia 

rekrutacji do projektu „Dzienny Dom Pobytu Seniora” numer 

RPPK.08.03.00-18-0022/20, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3, na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0022/20-00 z 29.04.2021 r., a 

następnie realizacji projektu.  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a i art. 9. ust. 2 

lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

(niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 

na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do 

ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony 

praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) RODO, w 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną 
rekrutacją do udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-
0022/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 poniżej przekazuję następujące informacje: 

związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

ODBIORCY 
DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Partner projektu – 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu,ul. 

Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec,  jednostka organizacyjna współpracująca 

w realizacji projektu (w tym rekrutacji)  – Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja rekrutacyjna, w szczególności 

instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów 

dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, a w przypadku zakwalifikowania się do projektu 

dokumentów uczestnictwa w projekcie, a także podmioty świadczące 

usługi na rzecz Beneficjenta. 

 
OKRES 
PRZECHOWYWA
NIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla 

realizacji rekrutacji – jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia 

rekrutacji, bądź do czasu cofnięcia zgody, jednakże w przypadku 

zakwalifikowania się do udziału w projekciePani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia 

zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym 

mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających 

z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, 

z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z 

tego przepisu prawa. 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują 
prawa:  

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo sprostowania danych  
 prawo do usunięcia danych  
 prawo ograniczenia przetwarzania  
 prawo do przenoszenia danych 
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e lub art. 
9 ust. 2 lit. a i g RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną 
rekrutacją do udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu Seniora” nr RPPK.08.03.00-18-
0022/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 poniżej przekazuję następujące informacje: 

zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że 
przetwarzanie danych przez Burmistrza Kolbuszowej narusza 
przepisy RODO. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI 
LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne do realizacji celu, o którym mowa powyżej. Ich odmowa jest 

równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań w 

związku z rekrutacją oraz udzielania dalszego wsparcia w ramach 

Projektu. 

ZAUTOMATYZO
WANY SPOSÓB 
PRZETWARZANI
A DANYCH 
PROFILOWANIE 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie są profilowane. 

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO 
PAŃSTW 
TRZECICH/ORGANIZ
ACJI 
MIĘDZYNARODOWY
CH 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw 

trzecich ani organizacji międzynarodowych 

Administrator 

 

……….……………………………………………. 

data i czytelny podpis kandydata/ kandydatki 

do udziału w projekcie  


