
 

 

Załącznik nr 1c do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 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, zwane „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Partnerzy projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z  
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni 
na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie tj.: 

1) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167,  
87–100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.  

2) Gmina Miasto Włocławek z siedzibą we Włocławku, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 
Włocławek, NIP 8883031255, REGON 910866910 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu  
56 699 55 00  lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: dotacjanastart@tarr.org.pl. Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: iodo@tarr.org.pl. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminy Miasto Włocławek:  iod@um.wloclawek.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane w związku ze złożeniem formularza rekrutacyjnego, będą 
przetwarzane w niniejszym projekcie w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu  
w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie/wniosek - w oparciu o art. 6 ust 1 lit. b RODO a także w celach 
archiwizacyjnych i statystycznych tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratorów - w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO. ()  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które w imieniu Administratorów 
przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorami umów powierzenia 
przetwarzania danych lub udostępnienia danych, jak np.: banki, firmy audytowe  
i konsultingowe, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi IT i claud, administratorzy poczty 
elektronicznej (e-mail), firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku 
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości 
 i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie 
będą profilowane i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia poprawnego 
formularza rekrutacyjnego. 

Potwierdzam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną 

 …………………………………….. 
(czytelny podpis Kandydata) 
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