
 

 

 

 
 

Dot. Projektu KROK W STRONĘ PRACY realizowanego w okresie 16.01.2017r. – 31.01.2018r. pod nadzorem 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Priorytet VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W związku z wejściem w życie 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. Urz. UE L 119  

z 4 maja 2016), z uwagi na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu „Krok w stronę pracy”, 

w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia, informujemy 

Uczestników przedmiotowego Projektu, że: 

1) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 

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; 

2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane w ramach Projektu, to: nazwisko i imię, data  
i miejsce urodzenia/wiek, PESEL, płeć, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, wykształcenie, 
status na rynku pracy, dane dot. edukacji, dane dot. niepełnosprawności, przynależności do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, bycie migrantem, osobą obcego pochodzenia, bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań, dane dot. sytuacji społecznej/materialnej/rodzinnej, opinia lekarska 
na temat możliwości zawodowych oraz inne dane zawarte w zaświadczeniu z PUP, zaświadczeniu ze szkoły, 
dokumentach potwierdzających niepełnosprawność – dokumentach, których kopie/oryginały stanowiły 
integralną część Formularza „Dane Uczestnika Projektu”, a także dane zwarte w oświadczeniu stypendysty 
(Uczestnika Projektu) do celów podatkowych i zgłoszenia w ZUS, we wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz 
w Indywidualnych Planach Działań; 

3) administratorem 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, adres email: kancelaria@slaskie.pl,  

strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 

daneosobowe@slaskie.pl; 

4) przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą jest Wojewódzki 

Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych - iod@wup-katowice.pl; 

5) celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa Projektu, w szczególności: 

a. potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, 

b. monitoring, 

c. ewaluacja, 

d. badania i analizy, 

e. kontrola, 



 

 

 

f. audyt prowadzony przez upoważnione instytucje, 

g. sprawozdawczość, 

h. rozliczenia Projektu, 

i. odzyskiwanie wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, 

j. zachowanie trwałości Projektu, 

k. archiwizacja; 

6) mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;  

7) mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; 

8) podmiotami, które będą przetwarzać dane osobowe są: 

 Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy  

ul. Kościuszki 30; 

 Beneficjent/Lider Projektu - OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy  

ul. Mickiewicza 28/7; 

 Partner - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7; 

 Podwykonawcy – firmy realizujące/zapewniające: poradnictwo, ubezpieczenie, badania lekarskie, 

egzaminy, szkolenia BHP i przyjmujące Uczestników na staże zawodowe; 

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

11) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

12) dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 


