
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji do Projektu pn. „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI II edycja”,  

przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) dalej RODO − dalej: Realizator Projektu „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI II edycja” informuje, 

że:  

I. Administratorem moich danych osobowych jest 
 Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Albigowej 844,  

37-122 Albigowa 

NIP: 8151449475, REGON: 040018210 

II. Cele przetwarzania 
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w ramach Projektu „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI II 

edycja” RPPK.08.03.00-18-0013/20 w celu wypełnienia przez Realizatora Projektu obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury 

wyłonienia uczestników Projektu 

 w celu prawidłowego raportowania przez Realizatora Projektu do organów uprawnionych. 
III. Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro będzie przetwarzać następujące kategorie danych: 

1. Imię,  

2. Nazwisko,  

3. PESEL,  

4. Płeć,  

5. Wiek w chwili przystępowania do projektu,  

6. Wykształcenie,  

7.  Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Kraj, 

Województwo, Powiat, Gmina,  

8. Nr telefonu,  

9. Adres e-mail,  

10. Adres strony www, 

11. wykształcenie 

12. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia, 

13. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

14. Osoba z niepełnosprawnościami, 

15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej); 

16. Status osoby na rynku pracy, 

17. Wykonywany zawód,  

18. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia),  

19. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

20. dochód 

21. osoba korzystająca z POPŻ, 

22. osoba korzystająca z pomocy społecznej, 

23. osoba samotnie gospodarująca 

24. formy wsparcia w ramach projektu 

25. informacja o sytuacji zdrowotnej 

26. informacja o sytuacji rodzinnej 



 
 

 

27. informacja o sytuacji mieszkaniowej 

IV. Podstawy przetwarzania 
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt II, jest 

art. 6 ust. 1 lit. a, przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji w 

ramach projektu „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI II edycja” 

V. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: 

1. zleceniobiorcom oraz pracownikom, którzy są zaangażowani w realizację projektu „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI 

II edycja” RPPK.08.03.00-18-0013/20, organom uprawnionym do kontroli, w ramach prowadzonego 

postępowania,  
2. podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, 

3. m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym,  

w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami 

wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

VI.      Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

VII.   Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji i trwałości Projektu „ZŁOTY LIŚĆ 

OPIEKI II edycja” tj. do dnia 31.08.2025 r. 

VIII.  Zgodnie z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą ma Pan/Pani prawo do żądania 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

IX.   Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

X.    Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu   Ochrony 

Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

XI.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji do 

projektu oraz udzielenia dalszego wsparcia w ramach Projektu. 

 

 

  …………………………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis kandydata na uczestnika projektu) 

            


