
 
Formularz  zgłoszeniowy  

dotyczący uczestnictwa w seminarium pn. Model IN PLUS – budowanie trwałej relacji  
z Beneficjentami 

Dane uczestnika seminarium  

Imię   
 
 

Nazwisko   
 
 

Adres służbowy e-mail   
 
 
 

Numer telefonu kontaktowego  
 
 

Pełna nazwa instytucji osoby zgłaszającej się 
na seminarium 
 

 
 
 
 

Dodatkowe potrzeby organizacyjne wynikające 
z niepełnosprawności.  Jeżeli tak, prosimy o 
wskazanie* 

 
 

 
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”). 

W związku z przystąpieniem do  udziału w seminarium pn.  Model IN PLUS – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami  w ramach projektu 

pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność  usług publicznych na szczeblu regionalnym”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (MJWPU) z siedzibą  

w Warszawie (03-301), ul. Jagiellońska 74.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez  e-mail: iod@mazowia.eu lub 

pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania podanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podstawę prawną przetwarzania  Państwa  danych osobowych stanowi art. 6.1. lit. c) i lit. E) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Dane 

osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) na podstawie  ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa w seminarium, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz archiwizacji  w ramach  PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do  udziału w seminarium.  

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej w 

ramach PO WER, którą jest Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39 a, 02-672  Warszawa lub  administratora danych.    

7. Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Dane będą przechowywane  do dwóch lat od zakończenia realizacji projektu pn. „Lider zmiany (…)”. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

*Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Traktat o Unii Europejskiej. 


