
 
Załącznik Nr 2  

Oświadczenie uczestnika projektu  

  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Wiem kim będę oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu „Wiem kim będę” jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica. 

2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 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 projektu. 

3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

projektu „Wiem kim będę”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, osi priorytetowej nr. 3. Rozwój 

edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu -  

Szkole Podstawowej nr.2 ks.prof.J.Tischnera w Szczawnicy, ul.Główna 116, Szczawnica 

Szkole Podstawowej M. R. Štefánika w Spisskiej Beli, ul. Štefánikova 19, Spišská Belá 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane Związkowi Euroregion Tatry, ul.Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ 

oraz podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty w ramach realizacji projektu Wiem kim będę.  

5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu  oraz 

zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego,  

6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy 

ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;  

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;  

8. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej.  

Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że administrator danych będzie w stanie wykazać, że w 

stosunku do  przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń;  

9. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  iż 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

10. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;  

11. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  

12. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Szczawnica, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@szczawnica.pl lub pisemnie na adres: 

Inspektor Danych Osobowych, Miasto i Gmina Szczawnica, ul.Szalaya 103, 34-460 Szczawnica ;  

 

Zapoznał -em/-am się z treścią Oświadczenia uczestnika projektu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego syna/córki  …………………………………………………………………….……………………..  

                                                          (imię i nazwisko dziecka, PESEL) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

  

 …..………………………………………  ……………………………………………  

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

 

 



 
Príloha č. 2  

Vyhlásenie účastníka projektu  

  

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA PROJEKTU  

V súvislosti z účasťou v projekte s názvom Viem kým budem Vyhlasujem, že uznávam, že:  

13. správcom mojich osobných údajov spracovaných v rámci projektu „Viem kým budem“ je starosta mesta a obce 

Szczawnica. 

14. spracovanie mojich osobných údajov je zákonné a spĺňa podmienky uvedené v čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 

2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - osobné údaje sú potrebné na realizáciu 

projektu. 

15. moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1 a bode 2 sa spracujú výlučne na účely vykonávania projektu 

„Viem kým budem“, najmä na potvrdenie oprávnenosti výdavkov, poskytovanie podporných, monitorovacích, 

hodnotiacich, kontrolných, audítorských a správnych, ako aj informačných a propagačných aktivít v rámci programu 

cezhraničnej spolupráce Intereg VA Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, prioritná os č. 3. Rozvoj cezhraničného 

vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

16. moje osobné údaje boli zverené na spracovanie subjektom, ktoré sa na žiadosť príjemcu podieľajú na realizácii 

projektu -  

Základná škola č.2 prof. J. Tischnera v Szczawnici, ul.Główna 116, Szczawnica 

Základná škola M.R. Štefánika v Spišskej Belej, ul. Štefánikova 19, Spišská Belá 

Moje osobné údaje môžu byť prenášané do združenia Euroregión Tatry, ul.Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, a 

do subjektov, ktoré vykonávajú hodnotiace štúdie, kontroly a audity ako súčasť projektu, Viem kým budem.  

17. moje osobné údaje sa budú uchovávať až do ukončenia realizácie a vyrovnania projektu a do skončenia doby 

použiteľnosti projektu a obdobia archivácie,  

18. poskytovanie údajov je dobrovoľné, hoci je to zákonná požiadavka a následkom odmietnutia poskytnúť 

informácie je nemožnosť poskytnúť podporu v rámci projektu;  

19. mám právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov 

v súlade s čl. 15-20 GDPR;  

20. Mám právo namietať proti spracovaniu údajov, ako je opísané vyššie.  

Spracúvanie údajov sa zastaví, pokiaľ správca údajov nedokáže preukázať, že existujú legitímne dôvody na 

spracúvanie údajov, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami alebo že údaje budú pre nás 

potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;  

21. Mám právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, keď sa domnievam, že 

spracovanie mojich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR;  

22. moje osobné údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom oprávneným podľa zákona;  

23. moje osobné údaje sa nebudú spracovávať automatizovaným spôsobom vrátane profilovania.  

24. Môžem kontaktovať inšpektora ochrany údajov, ktorého vymenovali starosta mesta a obec Szczawnica tak, že 

pošlem správu na e-mailovú adresu: iod@szczawnica.pl alebo písomne na adresu: Inspektor Danych Osobowych, 

Miasto i Gmina Szczawnica, ul.Szalaya 103, 34-460 Szczawnica ;  

 

Prečítal/a som si vyhlásenie účastníka projektu a súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho syna / dcéry  

 

..................................................................................................................................................................................  

                                                          (meno a priezvisko dieťaťa, Rodné číslo) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

  

 …..………………………………………  ……………………………………………  

 MIESTO A DÁTUM ČITATEĽNÝ PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 

   

  


