Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu

Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań
wynikających z umowy o powierzenie grantu
Imię i Nazwisko ......................................................................
PESEL: ...........................................................................
Adres zamieszkania
..................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

Oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim z Panem/Panią

...................................................................
i nie została pomiędzy nami zniesiona ustawowa wspólność majątkowa.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie jednorazowych środków w ramach projektu
„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” oraz zobowiązania wynikające z Umowy o powierzenie grantu
przez mojego współmałżonka.
………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie grantu/zawarciem Umowy o powierzenie Grantu w
ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna”, wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą Klauzulą
informacyjną.

……………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), oraz w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD) pn „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła
energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, związanych z realizowaniem zadań Grantodawcy w ramach ww. projektu,
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Świeradowie-Zdroju jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Pana Rolanda
Marciniaka, adres siedziby: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 75 78 16 119, e-mail: r.marciniak@swieradowzdroj.pl
2.
Inspektor Ochrony Danych w Gminie: Sylwia Zgierska, e-mail: ido@onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji ww. projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
▪
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.),
▪
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.),
▪
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.);
▪
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dane zwykłe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, niezbędnych dla realizacji celu
projektu.
6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020, Gmina będąca Partnerem w projekcie oraz podmioty, które na zlecenie Grantodawcy uczestniczą w realizacji
projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub Grantodawcy. Dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej i
Pośredniczącej RPO WD 2014 - 2020 oraz Grantodawcy kontrole i audyty w ramach RPO WD 2014 – 2020.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia projektu, zachowania jego trwałości, oraz do czasu
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest dokumentacja aplikacyjna, tj. Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami oraz umowa
o powierzenie grantu.
11. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

