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…………………………………………… 
       (imię i nazwisko) 

………………………………………….. 
            (adres) 

PESEL …………………………………. 

 

                                                                             OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych,  takich jak: imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres email, wyksztalcenie, zawód, miejsce pracy oraz status w 
związku z procesem rekrutacji do projektu „Adob(r)e kwalifikacje komputerowe”  nr umowy o 
dofinansowanie RPSL.11.03.00-24-040C/17 ( dalej jako: Projekt). 

Uzyskałem informacje, ze administratorem moich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), jest PERFECT 
ENGLISH Małgorzata Stone, ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz  

Przyjąłem(am) do wiadomości, ze moje dane osobowe: 

1. Przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu realizowanego przez 
PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone, ul. Jana Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz, 

2. Mogą zostać udostępnione organom kontrolnym, w celach potwierdzających właściwą 
realizację procesu rekrutacji do Projektu, 

3. Będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu, tj. do końca 
realizacji Projektu, jak również w okresie archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu, ale 
nie dłużej niż do końca roku 2029. 

4. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym  podmiotom.  
6. Moje dane będą przechowywane do czasu zakwalifikowania do projektu a następnie zostaną 

przekazane Zarządowi Województwa Śląskiego pełniącemu funkcję instytucji zarządzającej 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  mającego siedzibę przy 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;  

7. W przypadku niezakwalifikowania do projektu Moje dane osobowe zostaną zniszczone.  
 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do treści swoich danych 
oraz możliwości ich poprawiania, w tym wniesienia o ich usunięcie. Dodatkowo zostałem(am) 
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również poinformowany(na), że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji. 

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie 33-300 Nowy Sącz, ul. Matejki  17;   
 e-mailowo: biuro@perfectenglish.pl ;   
 lub telefonicznie: (18) 444 22 26 

  

 
 
 
 …………………………………………………………… 
                                                                                                                            (Czytelny podpis) 
 


