ŚWIAT NAUKI – NOWE STANDARDY EDUKACJI W SZKOŁACH ZIELONOGÓRSKIEGO MOF

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA PROJEKTOWE
W związku z zaangażowaniem mnie do prowadzenia zajęć projektowych, podaję swoje dane osobowe:
(prosimy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym)

Imię i nazwisko
Nr Pesel
Adres zamieszkania – kod, miejscowość
Adres zamieszkania - ulica, nr domu/lokalu
Nazwa szkoły (miejscowość)

Przyjmuję również do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych 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 fizycznych 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. Dane te przechowywane będą w
zbiorze pn. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania instytucji realizującej projekt, którą jest
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (www.ptezg.pl).
5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym kontrole oraz badania
ewaluacyjne projektu ŚWIAT NAUKI - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
6. Podanie przeze mnie danych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie, a odmowa ich
podania oznacza brak możliwości uczestnictwa.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuskie 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (www.uodo.gov.pl).
12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Oświadczam także, że nie jestem zatrudniony(-a) w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO - Lubuskie 2020.

Miejscowość i data

Czytelny podpis nauczyciela

