
 

 

Załącznik nr 4  
do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

„INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY” 
Projekt realizowany w okresie 1.09.2012 – 31.12.2015  na Wydziale Informatyki WSISiZ 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
Priorytet IV „Szkolnictwo wy ższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwi ększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym zn aczeniu 
dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1. 2. „Zwi ększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wie dzy” 

O ŚW I A D C Z E N I E  U C Z E S T N I K A  P R O J E K T U   

Ja, niżej podpisana/y .................................................................................................... 
 (czytelnie imię i nazwisko uczestnika Projektu 

nr PESEL:            

w związku z przystąpieniem do Projektu „INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY” 
realizowanego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISiZ) 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, i ż przyjmuj ę do wiadomo ści, że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, 
beneficjentowi – Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, ul. Newelska 6, 
01-447 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania 
ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Warszawa, dnia  ........................................... 2012 r.  .................................................................  
     (czytelny podpis uczestnika Projektu) 


