Załącznik nr 2a do Regulaminu projektu

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w ramach realizacji projektu pn.:
"Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich"

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla
uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorami danych osobowych Uczestnika są:
a) Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411
(sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl, kontakt z Inspektorem ochrony
danych: dane.osobowe@piekary.pl;
b) Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 49, 41949 Piekary Śląskie, kontakt z Inspektorem ochrony danych: e-mail iod@zs-1.edu.pl;
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez gminę Piekary Śląskie i Zespół
Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich w celach:
a) doprowadzenia do zawarcia, a następnie realizacji umowy uczestnictwa w stażu, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez okres realizacji i ostatecznego rozliczenia
Projektu;
b) realizacji obowiązków prawnych i zadań w interesie publicznym wynikających
z przepisów art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) Prawo
oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;
c) archiwizacji w interesie publicznym przez okres 25 lat, po czym nastąpi przekazanie
danych do Archiwum Państwowego, na postawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku
z postanowieniami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
d) dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie
uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – przez okres
nieprzekraczający 6 lat od zakończenia okresu realizacji umowy uczestnictwa
w stażu;
3. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy
minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość
przekazywania danych o charakterze wrażliwym, dane osobowe zostaną ujawnione
Organizatorowi i Realizatorowi Stażu. Ponadto mogą być ujawniane podmiotom i osobom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym
wykonującym w imieniu administratora, a także wszystkim osobom zainteresowanym
w związku z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
4. Dane osobowe mogą zostać również przekazane pracownikom Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w Katowicach, Instytucji Koordynującej RPO WSL (IK), Instytucji
Pośredniczącej RPO WSL (IP), podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne
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działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie IZ, IP, IK lub administratorów, a także
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem
faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu
skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony
danych.
6. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo
odmówić usunięcia danych osobowych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym i wymogiem
ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia Umowy.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU*

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 08 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1
w Piekarach Śląskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie
11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
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