
Załącznik nr 1 do Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości

OzN „Inkubator przedsiębiorczości OzN”

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ja niżej podpisana/y:

Nazwisko:

Imię / Imiona:

PESEL:

Zostałem/łam poinformowany/a, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest: Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/4, 00-513 Warszawa, NIP: 5262895101(zwana
dalej: „Administratorem”).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z oceną wniosków,
zawarciem umowy, nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli,
audytu, działań informacyjno-promocyjnych, oceny i rozliczenia finansowego,
ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z realizacją projektu odbywa
się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej
RODO, art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.

4. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes
administratora danych.

5. Moje dane osobowe będą̨ przechowywane przez czas trwania projektu, a następnie
przez okres dziesięciu kolejnych lat licząc od końca roku w którym projekt się̨
zakończył.

6. Odbiorcą moich danych osobowych będzie właściwy minister pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej, w ramach monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji



Projektu. Innymi odbiorcami moich danych osobowych mogą̨ być́ podmioty
świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych),
prawne, doradcze, księgowe - na podstawie stosownych umów oraz podmioty
upoważnione do otrzymania moich danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

7. Przysługuje mi prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania;

b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w
jakim moje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w
sposób zautomatyzowany;

c) wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Moje dane osobowe nie będą̨ poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

…………………………. …………….…………………………………
Miejscowość, data Czytelny podpis Kandydata


