
8.9 c– Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora  

 
Wzór deklaracji poufności 
*Ekspert, Obserwator 

DEKLARACJA POUFNOŚCI 

Imię i nazwisko członka KOP*: ……………………………………………………………….......... 

Instytucja Organizująca Konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Numer konkursu:……………………………………………………………………… 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów powołanej  
w ramach Działania/Poddziałania …… Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz 
zobowiązuję się do:  

1) wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą (nie dotyczy 
obserwatora); 

2) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych  
w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w Działaniu/Poddziałaniu ……  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w szczególności informacji i dokumentów, 
które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

3) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie 
wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w Działaniu/Poddziałaniu ..… 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

4) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami przetwarzania danych osobowych, o których mowa poniżej. 

5) Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

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

(miejscowość) 
............................................................ 

(podpis) 
Zasady przetwarzania danych osobowych. 

W nawiązaniu do 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), zwanego dalej RODO, informuję zgodnie z poniższym. 

1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
 Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań, wynikających z niniejszej Umowy, realizacji WRPO 
 2014+ oraz w celu archiwizacji.  

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy, w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną, oraz 
 w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, oraz w związku z wykonaniem zadania 
 realizowanego w interesie publicznym tj. archiwizacji. 

4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz niezbędne do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
 Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) 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 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.); 

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.); 

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.). 

5) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji  
 Zarządzającej lub specjalistycznym firmom realizującym kontrole lub audyt w ramach WRPO 2014+. 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
 lata 2014-2020, jednak nie później niż do 2034 r. 

7) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

 Osobowych. 

9) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych,  
Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. 

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji. 
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