
 

                       

 
Dot. Projektu JA TEŻ MOGĘ PRACOWAĆ! realizowanego w okresie 01.10.2013r. – 30.06.2015r. pod 

nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku 

pracy. 

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 „Ja też mogę 

pracować!”, 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/imiona, 

data i miejsce urodzenia/wiek, PESEL, płeć, adres zamieszkania/adres zameldowania/adres 

korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail, wykształcenie/kwalifikacje, status na rynku 

pracy/miejsce zatrudnienia/doświadczenie zawodowe, dane dot. edukacji, dane dot. sytuacji 

ekonomicznej, społecznej i rodzinnej (opieka nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną), dane dot. stanu 

zdrowia oraz inne dane zawarte w dokumentach potwierdzających niepełnosprawność, zaświadczeniu  

z PUP, zaświadczeniu o zatrudnieniu, zaświadczeniu ze szkoły i zaświadczeniu o dochodach – 

dokumentach, których kopie/oryginały stanowiły integralną część Formularza zgłoszeniowego; a także 

dane zwarte w Oświadczeniu stypendysty (Uczestnika Projektu) do celów podatkowych  

i zgłoszenia w ZUS oraz we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu (w załącznikach do przedmiotowego 

Wniosku); 

3) administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji  

i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

iod@miir.gov.pl; 

4) celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności 

wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;  

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

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

podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; 

7) podmiotami, które będą przetwarzać dane osobowe są: Lider Projektu – OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. 

(wcześniej Spółdzielnia Pracy „Oświata”/ OŚWIATA Sp. z o.o.) i firmy przyjmujące Uczestników na staże 

zawodowe/zajęcia reintegracji zawodowej. 

Kontakt: OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.; 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7. 


