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Dokument dotyczy projektu pn.: „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata  2014-2020(nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0004/17-00)  

                                                                                                                         Załącznik nr 7 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 w trybie 
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oraz przebudowa Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
miasta Biała”, realizowanych w części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
oś  priorytetowa - V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 
Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Umowa o  dofinansowanie nr RPOP.
05.02.00-16-0004/17-00 z dnia 12.02.2018 r., projektu pn.:  „Budowa oraz przebudowa Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta 
Biała”.   
niniejszym oświadczam, że: 
− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych 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.05.02.00-16-0004/17-00 ; 
− 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 

   


