
 

Załącznik nr 4 do „Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na 

ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020” 

            WZÓR 

 
..…................, dnia ................................ r.  

       (miejscowość) 

 
..................................................................... 

            (imię i nazwisko) 

Zgoda kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie 
oraz na przetwarzanie danych osobowych 

 
W związku z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na: 
 
1) umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 moich danych 

osobowych, obejmujących: 

a) imię i nazwisko, 
b) adres poczty elektronicznej, 
c) dziedzinę objętą programem operacyjnym, w której się specjalizuję 
d) rolę w ramach której ubiegam się o wpis 

 
oraz 

 
2) przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przeze mnie2 w procesie: 

a) naboru kandydatów na ekspertów, 
b) prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020, 
c) udziału w wyborze projektów do dofinansowania lub wykonywaniu zadań związanych z 

realizacją praw i obowiązków IZ  wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji 
o dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922) - przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, która prowadzi Wykaz kandydatów na ekspertów RPO  
2014-2020. 
 
 
 

 

 

     …………………………………. 
            (czytelny podpis kandydata na eksperta)  

 
 

Administratorem danych osobowych kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Zarząd 

                                                 
2 Dotyczy danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach, wnioskach o aktualizację danych osobowych, 

etc. 



 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, z siedzibą 
przy al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem: iod@podkarpackie.pl.  
Dane osobowe kandydatów na ekspertów przetwarzane są w celu prowadzenia naborów i Wykazu kandydatów na 
ekspertów RPO 2014-2020 na podstawie przepisów 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), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 
-2020 (Dz.U. z 2017 poz.1460 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) 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 osobowych). 

Mając na uwadze, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, mający siedzibę przy ul. Adama Stanisława 
Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, mające 
siedzibę przy ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących w realizacji RPO WP  
2014-2020, celem właściwej realizacji zadań przez ww. podmioty konieczne było powierzenie im przetwarzania 
danych osobowych kandydatów na ekspertów oraz ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020. 
Ponadto, dane osobowe kandydatów na ekspertów oraz ekspertów mogą zostać udostępnione podmiotom 
zaangażowanym w proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020, zgodnie z obowiązkami nałożonymi na 
Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 na mocy ww. aktów prawnych. Dane nie będą przekazane odbiorcy 
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe kandydatów na ekspertów będą przetwarzane do 31 grudnia 2023 roku. Po tym okresie dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym (przypisana kategoria 
archiwalna BE10 - obowiązek przechowywania danych przez okres 10 lat, licząc od roku przekazania do archiwum). 
Kandydatowi na eksperta, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści danych jego 
dotyczących, ich sprostowania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale konieczne do uzyskania wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydatowi na eksperta przysługuje 
także prawo odwołania, w każdym czasie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim wypadku, oznacza 
to brak możliwości zachowania wpisu w wykazie kandydatów na ekspertów. 

mailto:iod@podkarpackie.pl

