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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
W związku z ubieganiem się o udział w projekcie „„Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe 
i  komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – edycja II” nr WNP-RPSL.11.04.03-24-
02D8/19 [zwanym dalej „Projektem”]:  
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową 
w  Gliwicach (Beneficjenta Projektu), z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36 oraz 
MDDP spółka akcyjna Akademię Biznesu sp.k. (Partnera Projektu), z siedzibą w Warszawie, adres: 00-854 
Warszawa, aleja Jana Pawła II 25, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej „RODO”) 
oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24. maja 2018 r. poz. 1000) do celów 
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie 
niezbędnym do wywiązania się przez Beneficjenta oraz Partnera z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej, 
wynikających z umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.04.03-24-02D8/19-00 z dnia 07 lutego 2020 roku.  

 
Oświadczenie 

 
[obowiązek informacyjny realizowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)] 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest: 

 MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-854 Warszawa, aleja 
Jana Pawła II 25, tel.: 22 208 28 26, e-mail dane@akademiamddp.pl - Partner Projektu, 

 Regionalna Izba Handlowo- Przemysłowa w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-100 Gliwice, 

ul. Zwycięstwa 36, tel. 32 231 99 79, e-mail: sekretariat@riph.com.pl- Beneficjent Projektu. 

2. Moje dane będą przetwarzane w celu: 
a) rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do udziału w projekcie na podstawie udzielonej zgody 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”); 
b) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, monitorowania 

programu i ewaluacji jego wyników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”). 

3. Odbiorcami moich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:  
a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty 

przetwarzające) na podstawie zawartych umów; 
b) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa. 

4. Moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów 
wskazanych w punkcie 2:  
a) w związku z procesem rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych, do czasu zakończenia procesu, po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla celów archiwizacyjnych; 
 

7. Przysługują mi następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”. 
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8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
„RODO”;  

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznam, że przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”; 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej Partnera Projektu: dane@akademiamddp.pl (MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu 
spółka komandytowa). 

11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w Projekcie wsparcia, a 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach 
Projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                 ………….……………….…………………………………. 
Data i  miejscowość                                      Podpis kandydata / kandydatki do projektu  
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