FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Spotkanie informacyjne
na temat możliwości aplikowania o środki unijne w konkursie
- Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
RPO WiM 2014-2020

Termin spotkania: 6 marca 2019 r., godz. 10.00-11.30
Miejsce spotkania: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 3,
sala konferencyjna, III piętro
1. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko:…………………………………..
Numer telefonu: ……………………………….
Adres email:………………………………………
Nazwa i adres firmy/instytucji:……………………………….

2. W PRZYPADKU SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY LUB MAILOWY : tel. 89 521 12 75, e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”
Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się a stronie nr 2

Data, podpis……………………………………………………………………………..

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mailowy: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl lub
faxem nr 89 521 12 60 do 4 marca 2019 r., godz.12.00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Szczegółowych informacji nt. spotkania udziela:
tel. 89 521 12 75, e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

Elżbieta Michalczyk, główny specjalista ds. promocji,
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Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
2. Na podstawie Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych nr RPO/IP/8/2016 zawartej w Olsztynie w dniu 24 maja
2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzył przetwarzanie moich danych osobowych Warmińsko-Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z siedzibą przy Placu Gen. Józefa Bema 3, działającej jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Pośrednicząca).
3. Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do
wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne
ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach
prawnych:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
b. 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;
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, audytowymi i pośredniczącymi;
d. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020.
5. Ponadto - w tych przypadkach, w których wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych - podstawą ich przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą
określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych nr
RPO/IP/8/2016 zawartej w Olsztynie w dniu 24 maja 2016 r., w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 20142020.
7. Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym
Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Dostęp do danych mają pracownicy Instytucji Zarządzającej i Instytucji
Pośredniczącej w zakresie powierzonych im obowiązków.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne,
kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej/Beneficjenta.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.
10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu,
przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
11. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
działaniach związanych z wykonywaniem przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą określonych prawem obowiązków w
związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych nr RPO/IP/8/2016 zawartej w Olsztynie w dniu 24 maja 2016 r.
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