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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 30/2019
Wójta Gminy Wolanów
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym
„Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa
mazowieckiego" w ramach Działania 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych"
§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie
grantowym „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego." Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego na
terenie gminy Wolanów w terminie od 1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019
roku.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
3. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.
4. Realizatorem projektu jest Gmina Wolanów, Operatorem programu jest Fundacja
Promocji Gmin Polskich.
§2

Cele Projektu
1. Celem ogólnym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców.
2. Założone cele zostaną zrealizowane poprzez udział 288 osób w bezpłatnych
szkoleniach w następujących modułach:
a) Rodzic w Internecie,
b) Mój biznes,
c) Moje finanse i transakcje w sieci,
d) Działam w mediach społecznościowych,
e) Tworzę własną stronę internetową (blog),
f) Rolnik w sieci,
g) Kultura w sieci.
§3
Zasady naboru uczestników projektu
1. Uczestnikami/-czkami (beneficjentami ostatecznymi) Projektu mogą być osoby
spełniające poniższe warunki:
a. powyżej 25. roku życia,
b. będące mieszkańcami województwa mazowieckiego.
2. Rekrutacja prowadzona będzie przez Urząd Gminy Wolanów pok. nr 11
3. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest
na etapie rekrutacji do Projektu w oparciu o:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) zgodę na uczestnictwo w projekcie,
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
d) regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym.
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4. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc w Projekcie zostanie
utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będę mogły rozpocząć udział w
Projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników/-czek .
5. Priorytetowo w procesie rekrutacji traktowane będą osoby:
ajznajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, z niepełnosprawnościami i
wykluczone cyfrowo,
b) zamieszkujące teren gminy Wolanów.
6. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy:
ajzamieszczenie informacji o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej
www.wolanow.pl.
bjskuteczne dostarczenie (w formie elektronicznej -w postaci skanu dokumentu bądź
osobiście) przez kandydata poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz
z załącznikami zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
c) weryfikacja formularza rekrutacyjnego pod kątem spełniania warunków formalnych
uczestnictwa w projekcie,
d) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
7. Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie uważa się dzień podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie.
8. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
9. Podpisana Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest wyrażeniem zgody na udział w
projekcie.
10. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczna
z brakiem możliwości udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów
kwalifikacji w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
12. Liczba uczestników w projekcie do zrekrutowania powinna być zgodna z podaną
we wniosku o powierzenie grantu. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Lista
uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz wypełniona przez uczestnika
Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
§4
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania
przez beneficjenta Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy/-czki są zobowiązani do wypełnienia testu
kompetencyjnego.
3. Każdy Beneficjent Ostateczny może uczestniczyć w jednym module, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami i preferencjami.
4. Szkolenie z każdego modułu trwa 16 godzin i odbywa się w ciągu dwóch dni, w
wymiarze 8 godzin dziennie.
5. Uczestnik zobowiązany jest do:
a)posiadania 100% frekwencji w szkoleniu zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć potwierdzonej w listach obecności,
bjbieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich
udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
cjprzestrzegania zasad obowiązujących na szkoleniach i w niniejszym
regulaminie,
d)punktualnego przychodzenia na szkolenia,
ejwypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji
i monitorowania projektu,
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f)zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane
przez uczestnika/-czkę w momencie przystąpienia do realizacji projektu.
3. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) uczestnik wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć/materiałów filmowych ze swoim
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/materiałów
filmowych przez Urząd Gminy w Wolanowie lub podmioty działające na zlecenie
Urzędu Gminy Wolanów. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż
zdjęcia/materiały filmowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Wolanowie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania szkoleń tj. od marca 2019 r. do
grudnia 2019 roku.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące
załączniki:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) deklaracja udziału w projekcie,
3) deklaracja wybranego modułu,
4) oświadczenie o miejscu zamieszkania,
5) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy
ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta,
6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego.
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Polska Cyfrowa

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” zgodnie z Umową nr 30/80/FPGP/2018
PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PONIŻSZEJ TABELI DRUKOWANYMI LITERAMI!!!
Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól tabeli.

Lp.
1

NAZWA
KRAJ

POLSKA

2

RODZAJ UCZESTNIKA

INDYWIDUALNY

3

GMINA PRZEPROWADZAJĄCA SZKOLENIE

WOLANÓW

4

IMIĘ

5

NAZWISKO

6

PESEL

7

PŁEĆ

8

WIEK W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

9

WYKSZTAŁCENIE

10

WOJEWÓDZTWO

11

POWIAT

12

GMINA

13

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA

14

NR DOMU

15

KOD POCZTOWY

16

TELEFON KONTAKTOWY

17

ADRES e-mail

18

DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE**

19

RODZAJ PRZYZNANEGO WSPARCIA

KOBIETA / MĘŻCZYZNA*

SZKOLENIE

'niepotrzebne skreślić
"data rozpoczęcia udziału w projekcie jest tożsama z datą udzielonego wsparcia tj. datą udziału w szkoleniu

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 2

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
I.Dane uczestniczki/ uczestnika projektu:
PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PONIŻSZEJ TABELI DRUKOWANYMI LITERAMI!!!
1.

IMIĘ/IMIONA

2.

NAZWISKO

3.

PESEL

2.Deklaracje i oświadczenia:
a) Deklaruję chęć udział w projekcie realizowanym przez gminę: Gminę Wolanów w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
b) Zostałem poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
c) Zobowiązuję się do udziału w 16 godzinnym szkoleniu oraz do udziału w testach badających poziom
kompetencji cyfrowych oraz ankietach ewaluacyjnych.
d) Zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie
prawdy.
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu do celów związanych z rekrutacją i realizacją projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)).

Deklaracja zapoznania się z regulaminem:
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach
w ramach Projektu oraz że zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień tj.: 'Jestem osobą
powyżej 25 roku życia 'mieszkam na terenie województwa: mazowieckiego 'oświadczam, iż nie uczestniczyłem w
innym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego” na terenie mojego województwa.

Data i podpis uczestnika/osoby upoważnionej

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu udokumentowania działań prowadzonych w ramach
realizacji projektu (zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu).

Data i podpis uczestnika/ osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3
Deklaracja wybranego modułu szkolenia

Oświadczam, że deklaruję chęć uczestnictwa w module szkoleniowym (proszę wstawić X):

1.

Moduły szkoleniowe
Rodzic w Internecie

2.

Mój biznes

3.

Moje finanse i transakcje w sieci

4.

Działam w mediach społecznościowych

5.

Tworzę własną stronę internetową (blog)

6.

Rolnik w sieci

7.

Kultura w sieci

LP-

Wybrany moduł

Data i czytelny podpis

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą Gminę Wolanów
położoną na terenie województwa mazowieckiego, tj. pod adresem:

Data i czytelny podpis
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Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY
OSTATECZNEGO
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
iż:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
3) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
d) 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 i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,
z późn. zm.),
e) 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 określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
f) 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, z późn. zm.);
4) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
d) 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 i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
e) 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, z późn. zm.),
f) 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 określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w szczególności potwierdzenia
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kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum
Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacji
Promocji Gmin Polskich, ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600
Radom. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w
ramach POPC.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: inspektor@cbi24.pl Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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Załącznik nr 5

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY
OSTATECZNEGO
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
mający siedzibę przy PI. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
ajrozporządzenia 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 i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) 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 określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str. 1),
c) 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, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”:
ajrozporządzenia 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 i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) 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, z późn. zm.),
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 wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, GMINA WOLANÓW, UL. RADOMSKA 20, 26-625
WOLANÓW, TEL. 48 380-36-51, e-mail: a.okroi@wolanow.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 audytowymi i
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).Moje dane osobowe wrażliwe będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
3. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), beneficjentowi
realizującemu projekt - Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92
lok. 121, 00-514 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
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projektu - Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom. Moje dane osobowe wrażliwe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
4. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne.
5. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
7. Przekazane dane osobowe wrażliwe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
8. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty iod.kontakt@umradom.pl.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10 . Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
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