Projekt pn. „Inkubator aktywności społeczno-zawodowej” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOSZENIE WOLNYCH MIEJSC PRACY
Dane pracodawcy
Firma lub imię i nazwisko :
Siedziba:
Miejsce prowadzenie działalności:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania:
Telefon:

Adres e-mail:

Liczba
przewidywanych
miejsc pracy

Stanowisko

Opis zadań
zawodowych

Wymagania

Warunki pracy
(forma zatrudnienia,
godziny pracy,
wynagrodzenie etc.)

………………………………………………

……………………………………………..

data i podpis osoby przyjmującej wniosek

podpis pracodawcy/osoby upoważnionej

Beneficjent:
Fundacja Dla Rozwoju
al. Kościuszki 13
42-202 Częstochowa

Partner:
Stowarzyszenie na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”
ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
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Klauzula informacyjna:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020), mający
siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez: Beneficjenta, Realizatora, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą
oraz instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze
pisemnej.
4. W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem
z Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014- 2020.
5. Podanie danych przez uczestnika projektu jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do uczestnictwa
w projekcie.
6. 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 RPO WSL 2014-2020 na podstawie:
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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
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;
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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);
7. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – FUNDACJA DLA
ROZWOJU, al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa- oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu.
8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne
działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane
będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4 00- 926 Warszawa.
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WSL 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji. Dane podstawowe, niezbędne do realizacji projektu, będą przetwarzane przez 5 lat po jego zakończeniu.
11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@fdr.com.pl Pełne informacje na temat Inspektora Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta są
dostępne na stronie internetowej: https://fdr.com.pl/ zakładka RODO.
12. Mam prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
13. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
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