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{obowiązek inforrnacyjny realizowany w związku z ań. 13 i ań. 14 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) ż016/679)

W związku z realizacją Projektu pn. ,,Inkubacja przedsiębiorstw związanych z
sektorem elektromobilności i ICT" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem rnoich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru
Wnioskodawcy WRPO żaa7-21t3 i 2OL4-ZO20 - Marszałek Województwa
Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Foznań.
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, aa-926
Warszawa.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniern danych osobowych mogę
skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych

- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 - 20L4-2a2O:
Depańament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 6t-7t4 Poznań, e-
mai l : inspektor. ochrony@umww. pl,

* w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna ż/4,aa-926 Warszawa, e-mail:
iod@miir.gov.pl.

3, Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
oraz za kończen ia a rch iwizowan ia dokumentacj i.

4, Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgcdne z prawem i spełnia
warunki, o których mowa ań. 6 ust, 1 lit. c oraz ań. 9 ust. 2 lit. 9
Rozporządzenia Parlarnentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep§wu takich
danych oraz uchylenia dyrektywv 95/46!WE- dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
Zal4-2a2D na podstawie:

1) w.odniesieniu do zbioru Wnioskodawcv WRPO 2007-2013 i 2014-2020:
a) razporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Fund uszu Rozwoju Reg ionalnego, Europejskiego Fund uszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego pzepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Fu nd uszu Rozwoj u Regiona l nego, Eu ropejskiego Fund uszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

1 Niepotrzebne skreślić.
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Rybackiego oraz uchylającego rozparządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z ż0.1ż.2O13, str. 3żO, z poŹn. zm.);

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozpolządzenie Rady (WE) nr 1O81/2006 (Dz. Urz. UE L347 z
20.12.2013 , str. 47a, z póżn. zm.)}

c) ustawyz dnia 11 lipca 2Ot4r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansow ej 20t4-2Oż0
{Dz. U. z2aL7 r. poz.1460, zpóżn. zm.).

2. w odniesieniu do zbioru Centralnv svstem teleinformatyczny wspleraiący
realizację programów operacyinvch :

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130312013 z dnia
17 grudnia 2013 r, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego. Fundusztl Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Eu ropejskiego Fund uszu Rozwoj u Regionalnego, Europejskiego Fund uszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
iDz. Urz. UE L 347 zżCI.L2.2a13. str. 32a, z późn. zm.);

b) rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr t3a4/2al3 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporżądzenie Rady (łVE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347
z 20.12.2013, str. 47a,z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 11 lipca 2at4 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie fi nansowej 2014-2O20
(Dz. U. zżaL7 r. poz. t46Q,zpóźn. zm.);

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr Lal-L/2O14 z dnia 27
września 2a14 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów słuzących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
Beneficj enta m i a i n sĘtucjam i zarządzającym i, certyfi kujący m i,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz, UE L 286 z 30,09,2014, str.1).

5, Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
(nr Projektu) RPWP.01.03,01-IZ.00-30-001 /2O, w szczególności
Potwierdzenia kwalifikowalnoŚci wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w
celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do pr:etwarzania Instytucji
Za rządzającej - U rzędowi M a rszałkowskiem u Województwa Wielko po lskieg o,
al. NiepodległoŚci 34, 61-7L4 Poznań (nazwa i adres właściwej Instytucji
Zarządzającej ). Beneficjentow i rea l izuj ącem u Proje kt - W ie l kopo lski em u
Inkubatarowi Ekoprzedsiębiorczości sp, z o,o. ul. 23 Lutego 1U7, 6t-74ż
Poznań (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie
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Beneficjenta uczestniczą w realizacji PĘektu - zostaną wybrane w toku
realizacji projektłl (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostaĆ
również powierzone specjalistycznynn firmom, realizującym na zlecenie
Instytucji Zarz ądzaj ącej oraz Benefi cjenta ko ntrole
i audyt w ramach WRPO żQL4+.

7. Obowiązek podania cianych wynika z przepisów prawa, . ocimowa ich pociania
jest równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia
w ramach Projektu.

B. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz
og raniczenia przetwarza n ia.

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Kórym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciegc lub
organizacji m iędzynarodowej.

il"Moje dane osobowe nie będą podda!ĄJane zautomatyzowanemlJ pociejmowaniu
decyzji,

Oświadczam, iz podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

Preres Zanądu

Ar"łu, /,/ę2ru&
Poznań, 01.03.ż021 r Ańur Woroch

MIEJSCOWOŚĆ r DATA CZYTELNY PODPIS PERSONELU PROJEKTU
OFERENTÓW/ UCZESTNIKÓW KOMIS'I
PruZETARGoWYcH/YtlYKoNAwców/ oso sv
UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH
sL2o14-

!!ltLl(0PBtsl( l1,|(UBATllR El(0PsztDslĘBlOncilŚcl
cp6łka r o.o.

§t.74t Polnań, ul. 23 lutego 1ll7
illP: 783l 8l 8385, fiE6Oltł: 3868§803§

' W prżypadku deklaracji ucż€stnictlr.ra o§oby małoletniej oŚwiadczenie powinno zostaĆ podpisane przez jej
prawnego opiekuna.
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