
 

 

Projekt pn.: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ 

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 

 Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska  

 

Załącznik do formularza rekrutacyjnego  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób pełnoletnich 

Zgodnie 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 projektu Zwiększanie 

kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ Zvyšování jazykové kompetence budoucích 

absolventů na  přeshraničním trhu práce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator danych: 

Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pani/Pan: Krzysztof Ziemba; 

IOD@uwr.edu.pl; tel: (71)375 95 36; 

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie moich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i e) RODO  

i wyłącznie w celu realizacji projektu Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym 

rynku pracy”/ Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na  přeshraničním trhu práce 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska, a w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, celach związanych 

z refundacją poniesionych w ramach projektu wydatków, celach archiwalnych oraz statystycznych. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych: 

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia i zamknięcia projektu 

„Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ „Zvyšování jazykové 

kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce”/ Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz do czasu zakończenia 5-letniego obowiązku związanego z trwałością projektu, 

tj. do roku 2025. 

 

5. Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. 

 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje mi wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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7. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez mnie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało koniecznością 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie„ Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym 

rynku pracy”/ Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce” Numer projektu: 

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. 

 

8. Odbiorcy danych: Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

Instytucja Zarządzająca projektem ”Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym 

rynku pracy”/„Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce”/, Ministerstwo  

Rozwoju  Regionalnego  RCz, Instytucja  Zarządzająca  Interreg  Republika  Czeska –Polska,  Wydział  Europejskiej  

Współpracy Terytorialnej, Partnerzy oraz podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Dane mogą być również powierzone specjalistycznym 

firmom realizującym kontrole oraz audyt w ramach programu. 

 

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Projekt pn.: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ 

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 

 Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska  

 

 

Załącznik do formularza rekrutacyjnego  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla opiekunów prawnych osób niepełnoletnich 

Zgodnie 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 projektu Zwiększanie 

kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ Zvyšování jazykové kompetence budoucích 

absolventů na  přeshraničním trhu práce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, przyjmuję do wiadomości, iż: 

11. Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych mojego syna/mojej córki jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław. 

 

12. Inspektor Ochrony Danych: 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pani/Pan: Krzysztof Ziemba; 

IOD@uwr.edu.pl; tel: (71)375 95 36; 

 

13. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i e) RODO  

i wyłącznie w celu realizacji projektu Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym 

rynku pracy”/ Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na  přeshraničním trhu práce 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska, a w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, celach związanych 

z refundacją poniesionych w ramach projektu wydatków, celach archiwalnych oraz statystycznych. 

 

14. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe mojego syna/mojej córki będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia i zamknięcia 

projektu „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ „Zvyšování 

jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce”/ Numer projektu: 

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz do czasu zakończenia 5-letniego 

obowiązku związanego z trwałością projektu, tj. do roku 2025. 

 

15. Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiadam prawo dostępu do treści danych mojego syna/ mojej córki oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. 

 

16. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
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Przysługuje mi wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

17. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało 

koniecznością rezygnacji z uczestnictwa w projekcie„ Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na 

transgranicznym rynku pracy”/ Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce” 

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. 

 

18. Odbiorcy danych: Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

Instytucja Zarządzająca projektem ”Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym 

rynku pracy”/„Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce”/, Ministerstwo  

Rozwoju  Regionalnego  RCz, Instytucja  Zarządzająca  Interreg  Republika  Czeska –Polska,  Wydział  Europejskiej  

Współpracy Terytorialnej, Partnerzy oraz podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Dane mogą być również powierzone specjalistycznym 

firmom realizującym kontrole oraz audyt w ramach programu. 

 

19. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Dane osobowe mojego syna/mojej córki nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

20. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Dane osobowe mojego syna/mojej córki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


