
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

 

Przystępując do projektu pn. ŚWIAT NAUKI, przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych – które będą przechowywane w zbiorze pn. Cen-
tralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (CST) - jest 
Minister ds. Rozwoju Regionalnego (www.miir.gov.pl). 

2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (www.uodo.gov.pl/pl/127/221).  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby projektu ŚWIAT NAUKI - 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

4. Moje dane osobowe zostają powierzone do przetwarzania instytucji realizującej projekt, którą 
jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (www.ptezg.pl). Przetwarzanie po-
lega na wprowadzeniu deklaracji do systemu CST, a także na przechowywaniu w archiwum: 
deklaracji uczestnictwa, list obecności na zajęciach oraz dzienników zajęć wyrównawczych. 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom kontrolującym projekt - na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzyna-
rodowej, nie będą też poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres pocz-
ty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).  

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

11. Wypełnioną Deklarację uczestnictwa składam w mojej szkole i jednocześnie upoważniam 
szkołę do przekazania Deklaracji do instytucji realizującej projekt. 

 

 

  

miejscowość i data 
podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

lub pełnoletniego ucznia 

VERTE ! 
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