
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: 
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
oraz zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w zakresie zbiorów: 

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ: 
Інформаційне зобов'язання, здійснене у зв'язку зі ст. 13 та ст. 14 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
2016/679 та згоду на обробку спеціальних категорій персональних даних у сфері збору: 
  

1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, 
Учасники проєктів, які співфінансуються Європейським Соціальним Фондом у рамках Регіональної Оперативної 
Програми Люблінського воєводства 2014-2020, 

1. Centralny  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 
Центральна система інформаційно-комунікаційних технологій, що підтримує реалізацію оперативних програм. 

I. W związku z przystąpieniem do projektu pn. Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż: 
У зв'язку з участю у проекті Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови, я заявляю, що даю згоду: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:  
Адміністратором моїх персональних даних є: 

a. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru nr 1. 
Люблінське воєводство з місцезнаходженням ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin для збору номер 1. 

b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa dla zbioru nr 2. 
Міністр, відповідальний за регіональний розвиток,  з місцезнаходженням ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa для 
збору номер 2. 

2) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 
ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
Обробка моїх персональних даних здійснюється відповідно до законодавства та відповідає умовам, зазначеним у ст. 
6 пар. 1 літ. с і ст. 9 пар. 2 літ. g  Постанова Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 – персональні дані необхідні 
для реалізації Регіональної оперативної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 роки на підставі 

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 
zm.), 
розпорядження Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1303/2013 від 17 грудня 2013 року, що встановлює 
загальні положення про Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд 
об'єднання, Європейський сільськогосподарський фонд для розвитку сільських територій та Європейський фонд 
морського та рибного господарства та встановлює загальні положення про Європейський фонд регіонального 
розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд об'єднання та Європейський фонд морського та рибного 
господарства та скасовує постанову Ради Європейської спільноти № 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 від 20.12.2013, 
стор. 320, із змінами), 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, 
z późn. zm.),  
постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 1304/2013 від 17 грудня 2013 року про Європейський 
соціальний фонд та скасування Регламенту Ради Європейської спільноти № 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 від 
20.12.2013 р., ст. 470 зі змінами), 

c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), 
Закон від 11 липня 2014 року про принципи реалізації програм політики згуртування, що фінансуються у 
фінансовій перспективі 2014-2020 років (Dz. U. від 2020 року, пункт 818 зі змінами), 



d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 
z 30.09.2014, str. 1). 
виконавчої постанови Комісії з реалізації (ЄС) № 1011/2014 від 22 вересня 2014 року, яке встановлює докладні 
правила реалізації Розпорядження № 1303/2013 Європейського парламенту та Ради (ЄС) щодо шаблонів для 
передачі конкретної інформації до Комісії та докладні положення щодо обміну інформацією між бенефіціарамі 
та керуючими, сертифікуючими, аудиторськими та проміжними органами (Dz. Urz. UE L 286 від 30.09.2014, стор. 
1). 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:  
Мої персональні дані оброблятимуться лише з метою: 

a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, 
sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – dotyczy zbioru nr 1. 
надання підтримки учасникам проєкту, включаючи рекрутинг, інформаційну діяльність, моніторинг, звітність, 
оцінку, контроль та аудит, що здійснюються в рамках проекту – відноситься до набору №1. 

b. realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 
Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, 
w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2. 
реалізації проекту, зокрема, підтвердження прийнятності витрат, надання підтримки учасникам Проекту, 
оцінка, моніторинг, контроль, аудит, звітність та діяльність щодо інформаційного та рекламного просування в 
рамках Програми – відноситься до набору № 2. 

4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 
Мої персональні дані довірено для обробки: 

a) Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura 
Grottgera 4, 20-029 Lublin, 
Орган управління RPO WL 2014-2020, функції якого виконує Люблінське воєводство зі штаб-квартирою: вул. Artura 
Grottgera 4, 20-029 Lublin,  

b) Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt - Województwo Lubelskie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 
20-029 Lublin, 
Бенефіціарам/партнерам, що реалізують проект - Люблінське воєводство, Маршальське управління 
Люблінського воєводства в Любліні, Департамент культури, освіти та національної спадщини зі штаб-квартирою 
на вул. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 

c) podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ………………… (nazwa i adres ww. 
podmiotów)1. 
суб'єктам, що беруть участь у реалізації проекту від імені бенефіціара - ........................ (найменування та адреса 
вищевказаних суб’єктів) 

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub kontrole i audyt RPO WL 
2014-2020 na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. 
Мої персональні дані можуть бути передані суб'єктам, які проводять оцінні дослідження або контроль та аудит RPO 
WL 2014-2020 на вимогу міністра, відповідального за регіональний розвиток, Органу Управління або бенефіціара. 

5) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 71 ust. 2 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 w związku z realizacją zadań wynikających z art. 50 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.). 
Мої особисті дані можуть бути розкриті Президентові Каси Соціального Страхування відповідно до ст. 71 пункт 2 Закону 
від 11 липня 2014 року про принципи реалізації програм політики згуртування, що фінансуються у фінансовій 
перспективі 2014-2020 років, щодо виконання завдань, що випливають з статті 50 пункт 3а і 3с Закону від 13 жовтня 
1998 року. про систему соціального страхування (Dz. U. від 2021 r. ст. 423 зі змінами). 

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 
1 Podpunkt c należy wykazać, w przypadku, gdy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy. 
  Підпункт повинен бути зазначений, якщо бенефіціар передав обробку персональних даних субпідряднику. 



Надання даних є необхідною умовою для отримання підтримки, а відмова від їх надання рівнозначна неможливості 
надання підтримки в рамках проєкту. 

7) W terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku 
pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
Протягом 4 тижнів після закінчення участі в проєкті я надам бенефіціару дані про мій статус на ринку праці та 
інформацію про участь в освіті чи навчанні, а також здобуття кваліфікації чи набуття компетенцій. 

8) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu i sytuacji na rynku pracy, 
a także informacje na temat: udziału w kształceniu lub szkoleniu, uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz innych 
zmian, które nastąpiły w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej.2 
Протягом трьох місяців після завершення участі в проекті я надам дані про свій статус і ситуацію на ринку праці, а також 
інформацію про: участь в освіті чи навчанні, здобуття кваліфікації чи набуття компетенцій та інші зміни, що відбулися в 
процес соціальної та професійної активізації. 

9) Moje dane osobowe będą przetwarzane w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 
Мої персональні дані оброблятимуться в Центральній інформаційно-комунікаційній системі SL2014 відповідно до 
Інструкції щодо умов збору та передачі даних в електронній формі на 2014-2020 роки. 

10) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
Мої персональні дані зберігатимуться до узгодження Регіональної операційної програми Люблінського воєводства 
2014-2020 та завершення архівування документації. 

11) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres email: iod@lubelskie.pl (IOD w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) lub iod@mfipr.gov.pl (IOD w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej). 
Я можу зв’язатися з Інспектором із захисту даних, надіславши повідомлення на електронну адресу: iod@lubelskie.pl ( 
Інспектор захисту даних  Управлінні Маршала Люблінського воєводства)  та iod@mfipr.gov.pl ( Інспектор захисту даних  
при Міністерстві фінансів та регіональної політики). 

12) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Я маю право подати скаргу до контролюючого органу, яким є голова Управління захисту персональних даних. 

13) Mam prawo dostępu do treści swoich danych. 
Я маю право доступу до своїх даних. 

14) Mam prawo żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 
Я маю право вимагати виправлення моїх даних або обмеження їх обробки. 

15) Mam obowiązek zaktualizować moje dane teleadresowe w przypadku, gdy ulegną one zmianie przed zakończeniem udziału 
w projekcie. 
Я зобов’язаний оновити свої контактні дані, якщо вони змінюються до завершення проєкту. 

16) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Мої персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію. 

17) Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Мої персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень. 

 
………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
Місце і дата 

………………….……………………………………………. 
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

Підпис (Ім’я та прізвище) учасника проєкту 

 

 
2 Dotyczy projektów, w których występuje obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej, społecznej lub zawodowej. 
  Стосується проектів, де є обов’язок контролювати ефективність зайнятості, соціальну чи професійну ефективності. 
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