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Załącznik nr 8 do umowy 

………………………, dnia ……………………. 

Oświadczenie osoby zaangażowanej w realizację projektu 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 W związku z zawarciem umowy w dniu …………………….. r., nr ……………………… na wykonanie prac 
termomodernizacyjnych w budynku budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. 
Tysiąclecia 16, realizowanych w części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
oś  priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.2. – Efektywność energetyczna, 
poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Umowa o dofinansowanie 
nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r., projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dla zadania „Termomodernizacja 
obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia 16” niniejszym oświadczam, że: 
− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach związanych z realizacją 
ww. projektu, a w szczególności: w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – 
promocyjnych; 
− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach archiwalnych 
i statystycznych; 
− zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przetwarzane  
w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, wspierającym realizację programów 
operacyjnych;  
− zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest -  Zarząd 
Województwa Opolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 
RPOP.03.02.01-16-0015/17-00; 
− zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne; 
− wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych do przetwarzania Instytucji Zarządzającej -   
beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Biała;   
− wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych innym instytucjom/podmiotom zaangażowanym 
w proces kontroli, monitoringu i ewaluacji oraz ekspertom dokonującym oceny, wyrażam również 
zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę w/w projektu; 
− jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo do dostępu do 
treści moich danych, prawo do ich poprawiania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w 
wyżej opisanych celach oraz prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

………………………………………………….                      ……..…………..………………………………………… 
Miejscowość i data                        Podpis osoby składającej oświadczenie 

   


