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Projekt RPO.02.02.00-20-0186/20 „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II : Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Załącznik nr 6 do deklaracji  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego w ramach
projektu jest Gmina Drohiczyn, ul. J.I. Karaszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem email: 
3) zakres danych osobowych obejmuje dane uwidocznione w dokumentach składanych przez potencjalnych uczestników projektu w ramach postępowania rekrutacyjnego;
4) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do projektu pn.„Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” i mają oparcie przepisach prawa krajowego i unijnego wynikających z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)– zwanego dalej RODO), a więc w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości, archiwizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 RPO WM;
5) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, z uwagi na zobowiązania wynikające z tytułu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014– 2020 RPO WM;
6) dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane zgodnie z wymogami archiwizacyjnymi dotyczącymi projektów unijnych i zasadami archiwizacji danych w jednostce;
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
10) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do projektu nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji i jego wyników;
12) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie dziecka do żłobka;
13) zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
…………………………………………………                                                    …………………………………………………...........
(Miejscowość, data)                                                                          (podpis rodzica / opiekuna prawnego)









