
Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu pn: 
”Aktywni zawodowo mogą więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja RAZEM, 58-100 Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2,58-
300 Wałbrzych

2) celem przetwarzania jest promocja zatrudnienia i pomoc bezrobotnym, osobom znajdującym się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na uczestnictwo w projekcie

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako realizacja obowiązków związanych z ewidencją przebiegu realizacji projektu

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu i do ustania przyczyn biznesowych 
oraz do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 
uczestniczenia w projekcie

…………………….

Podpis uczestnika/czki

Projekt “Aktywni zawodowo mogą więcej” współfnansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja,

 Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne

 Lider projektu:                                                Partner projektu:                                                                               Realizator projektu:    
Fundacja „Razem” Gmina Boguszów Gorce                            Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                                                 w Boguszowie –Gorcach  
                                                                                                                                                                                                        


