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Додаток № 2 до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ  
 

ЗЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ 

Інформаційне зобов'язання, яке здійснюється у зв'язку зі ст. 13 та ст. 14 Регламенту 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 та згодою на обробку спеціальних категорій 
персональних даних у сфері їх збору: 

1. Учасники проектів, які співфінансуються Європейським Соціальним Фондом у рамках 
Регіональної Оперативної Програми Люблінського воєводства 2014-2020, 

2. Центральна система ІКТ, що підтримує виконання оперативних програм. 

І. У зв'язку з приєднанням до проекту під назвою «Люблінщина допомагає Україні», я 
заявляю, що приймаю до уваги наступне: 

1) Адміністратором моїх персональних даних є, відповідно: 

а. Люблінське воєводство з місцезнаходженням вул. Артура Гроттгера 4, 20-029 Люблін для 
бази даних №1. 

б. Міністр регіонального розвитку з місцезнаходженням: вул. Вспульна 2/4, 00-926 Варшава для 
бази даних №2.  

2) Обробка моїх персональних даних є законною та відповідає умовам, зазначеним у ст. 6 роз. 1 
літ. с і ст. 9 роз. 2 літ. g Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 - 
персональні дані необхідні для виконання Регіональної операційної програми Люблінського 
воєводства на 2014-2020 роки на основі: 

а. Регламент (ЄС) № 1303/2013 Європейського парламенту та Ради від 17 грудня 2013 року, що 
встановлює спільні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, 
Європейського соціального фонду, Фонду згуртованості, Європейського сільськогосподарського 
фонду розвитку сільських районів та Європейського морського фонду та встановлюють загальні 
положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального 
фонду, Фонду згуртованості, а також Європейського морського та рибного фонду та скасовують 
Регламент Ради (ЄС) № 1083/2006 (Вісник законів ЄС L 347 від 20.12.2013 р., ст.320) зі 
змінами), 

б. Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1304/2013 від 17 грудня 2013 року про 
Європейський соціальний фонд та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1081/2006 (Журнал 
законів ЄС L 347 від 20.12. 2013 р., стор. 470 зі змінами), 

в. Закон від 11 липня 2014 року про засади реалізації програм у сфері політики згуртованості, 
що фінансуються у фінансовій перспективі на 2014-2020 роки (Вісник законів від 2018 року, ст. 
1431 із змінами), 

г. Регламент Комісії (ЄС) № 1011/2014 від 22 вересня 2014 року, що встановлює детальні 
правила імплементації Регламенту (ЄС) № 1303/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо 
шаблонів для передачі певної інформації до Комісії та детальні правила обміну інформацією між 
бенефіціарами та управлінськими, сертифікуючими, аудиторськими та проміжними органами 
(Вісник Законів ЄС L 286 від 30.09.2014 р., ст. 1). 

3) Мої персональні дані будуть оброблятися лише з метою: 

а. надання підтримки учасникам проекту, включаючи підбір персоналу, інформаційну діяльність, 
моніторинг, звітність, оцінку, контроль та аудит, що здійснюються в рамках проекту - 
поширюється на базу даних №1. 

б. реалізація проекту, зокрема підтвердження прийнятності витрат, надання підтримки 
учасникам проекту, оцінка, моніторинг, контроль, аудит, звітність, а також інформаційно-
пропагандистська діяльність у рамках Програми - поширюється на базу даних №2. 
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4) Мої персональні дані довірено для обробки: 

а. Органу управління RPO WL 2014-2020, функції якого виконує Люблінське воєводство з 
місцезнаходженням: вул. Артура Гроттгера 4, 20-029 Люблін,  

б. Бенефіціару / партнерам, що впроваджують проект - Регіональний центр соціальної політики 

в Любліні, вул. Діаментова 2, 20-447 Люблін, 

в. суб'єктам, які від імені бенефіціара/партнера беруть участь у реалізації проекту - 

………………………………………… (назва та адреса вищезазначених суб’єктів).
 1
. 

Мої персональні дані можуть бути довірені суб’єктам, які здійснюють оціночні дослідження або 

інспекції та аудит RPO WL 2014-2020 на вимогу міністра, відповідального за регіональний 

розвиток, Органу управління або бенефіціара/партнера.  

5) Мої дані можуть бути передані президенту установи соціального страхування відповідно до 

ст. 71 роз. 2 Закону від 11 липня 2014 року про засади реалізації програм у сфері політики 

згуртованості, що фінансуються у фінансовій перспективі 2014-2020 років у зв’язку з виконанням 

завдань, передбачених ст. 50 роз. 3а та 3в Закону від 13 жовтня 1998 року про систему 

соціального страхування (Вісник Законів 2019 року, ст. 300 із змінами).  

6) Надання даних є обов’язковою умовою для отримання підтримки, а відмова в її наданні 

рівносильна неможливості надати підтримку в рамках проекту. 

7) Протягом 4 тижнів після закінчення участі в проекті я надаватиму бенефіціару дані про мій 

статус на ринку праці та інформацію про участь в освіті чи навчанні, а також здобуття 

кваліфікації чи набуття компетенцій. 

8) Протягом трьох місяців після завершення участі в проекті я надаватиму дані про свій статус і 
положення на ринку праці, а також інформацію про: участь в освіті чи навчанні, здобуття 
кваліфікації чи набуття компетенцій та інші зміни, що відбулися в процесі соціально- 
професійної активізації.
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9) Мої персональні дані оброблятимуться в Центральній ІКТ-системі SL2014 відповідно до 

Інструкції щодо умов збору та передачі даних в електронній формі на 2014-2020 роки. 

10) Мої персональні дані будуть зберігатися до узгодження Регіональної операційної програми 

Люблінського воєводства на 2014-2020 роки та завершення архівування документації. 

11) Я можу зв’язатися з Інспектором із захисту даних, надіславши повідомлення на електронну 

адресу: iod@lubelskie.pl (IOD при Маршаллі Люблінського воєводства) або iod@mfipr.gov.pl (IOD 

при Міністерстві фінансів та регіональної політики).  

12) Я маю право подати скаргу до контролюючого органу, яким є голова Управління захисту 

персональних даних. 

13) Я маю право доступу до своїх даних. 

14) Я маю право вимагати виправлення моїх даних або обмеження їх обробки. 

15) Я зобов'язаний оновити свої контактні дані у разі їх зміни до закінчення участі в проекті. 

16) Мої персональні дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію. 

                                                           
1

  Пункт в має бути показаний у випадку, якщо Партнер довірив обробку персональних даних субпідряднику. 

2
  Це стосується проектів, де є обов’язок контролювати зайнятість, соціальну чи професійну ефективність. 
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17) Мої персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень. 

IІ. Коментарі до форми заявки учасника проекту та обробки спеціальних категорій 

персональних даних: 

1. Для того, щоб особа могла стати учасником проекту, необхідно, щоб вона або її законний 

опікун надали дані в обсязі, визначеному в додатку 13 до Інструкції щодо умов збору та 
передачі даних в електронній формі на 2014-2020 роки. 

2. Особа, яка подає заяву про участь у проекті, може відмовитися від надання окремих категорій 

персональних даних у межах: 

а. Особа, яка належить до національної чи етнічної меншини, мігрант, особа іноземного 

походження 

б. Людина з обмеженими можливостями 

в. Особа, яка перебуває в іншому соціально неблагополучному становищі 

3. Неповнота поданих даних у вищезгаданому обсязі не означає неприйнятність участі даного 

учасника, за винятком випадків, коли проект адресований групам, які характеризуються 

розглянутими характеристиками, тоді така відмова призводить до неможливості перевірити 

прийнятність учасника та призводить до неможливості участі у проекті. 

 

IIІ. Заява про спеціальні категорії персональних даних: (прохання поставити галочку під 

кожним пунктом) 

  

1) чи належите ви до національної чи етнічної меншини, мігранта чи особи іноземного 

походження 

 

  Так    Ні   Я відмовляюся надавати інформацію 

 

2) Ви людина з обмеженими можливостями? 
 

  Так    Ні   Я відмовляюся надавати інформацію 

3) Ви людина, яка перебуває в інших несприятливих соціальних обставинах, ніж ті, які 

зазначені в пунктах 1 і 2 вище (наприклад, бездомність, позбавлення доступу до житла, 

сільське походження, освіта нижче початкової освіти, незважаючи на вік, типовий для 

закінчення початкової школи, або інші характеристики, що спричиняють соціальну ізоляцію)? 

  Так    Ні   Я відмовляюся надавати інформацію  

 

 

    …..……………………………………… ……………..…………………………………………… 

           МІСЦЕ І ДАТА РОЗБІРЛИВИЙ ПІДПИС УЧАСНИКА ПРОЕКТУ 
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