
 
 

   
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA EKSPERTA  

W związku z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „PO WER”, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa. 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego 
dalej „RODO”, dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO WER na podstawie:  

a) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. 
zm.), 

c) ustawy wdrożeniowej. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 68a 
ustawy wdrożeniowej oraz realizacji umowy, na podstawie której zostanie powierzone mi 
wykonanie dzieła o charakterze indywidualnym, polegającego na dokonaniu oceny wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach PO WER oraz wykonywania zadań związanych z realizacją 
praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 
albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Zostały one powierzone do przetwarzania Instytucji 
Pośredniczącej dla Działania 2.16 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, 00-
583 Warszawa).  

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego badania ewaluacyjne lub kontrole w zakresie zgodności przetwarzania 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
zamieszczenia danych osoby, której oświadczenie dotyczy w wykazie kandydatów na ekspertów, 
o którym mowa w art. 68a ust. 11 i 12 ustawy wdrożeniowej. 

mailto:iod@miir.gov.pl


 

2 
 

5. Podpisując niniejsze oświadczenie powierzam do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej dane 
osobowe w zakresie wskazanym w pkt 8 oświadczenia oraz zaświadczam pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że spełniam przesłanki, o których 
mowa w art. 68a ust. 3 ustawy wdrożeniowej.  

6. Moje dane osobowe będą/nie będą (niepotrzebne skreślić) przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej.  

7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia 
zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 
rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia 
zobowiązań Instytucji Pośredniczącej, dotyczących powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn zm.), o ile 
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia 
obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa. 

8. Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby,  
ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Nie ma miejsca zautomatyzowanie podejmowania decyzji, w tym profilowanie.  

11. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania obejmuje:  

Lp. Nazwa 

1 Nazwisko i imię 

2 Adres zamieszkania lub pobytu 

3 Numer ewidencyjny PESEL 

4 NIP 

5 Seria i numer dowodu osobistego 

6 Numer telefonu 

7 Adres poczty elektronicznej 

8 Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta posiada 
wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia 

9 Informacje na temat wiedzy, umiejętności, doświadczenia, uprawnień kandydata na 
eksperta 

10 Informacje na temat oceny pracy eksperta 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS KANDYDATA NA EKSPERTA 

  

 


