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Deklaracja udziału w Projekcie1 
Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-20202 

 

Ja niżej podpisana/y, działając w imieniu ……………………………………………………………….…….3 z 
siedzibą w …………………………………………………………………………………..……………….4, deklaruję 
gotowość do udziału w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” wybranym do 
dofinansowania (dalej: Projekt), w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej: „Działania 
3.2 POPC”), z zastrzeżeniem, iż warunkiem realizacji Projektu jest podpisanie przez 
Beneficjenta5 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Działania 3.2 POPC.  

Jednocześnie, deklaruję udział ……..6 pracowników w ramach działań Projektu. 

Niniejsza deklaracja będzie uwzględniona w dokumentacji wniosku o dofinansowanie 
składanego w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach 
Działania 3.2 POPC. 

Szczegółowe warunki współpracy z Beneficjentem reguluje podpisana przez Beneficjenta 
umowa o dofinansowanie na realizację Projektu.   

 

 

….………………………………………………..   ………..………………………………………………. 

          (miejscowość, data)               (podpis i pieczęć osoby reprezentującej 
                                                                            gminną samorządową instytucję kultury )  

 
1Jeżeli współpraca z jednostką samorządu terytorialnego (dalej: jst), będzie odbywać się na zasadach określonych w art. 33 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.), wnioskodawca jest dodatkowo zobowiązany do zawarcia z jst umowy 
o partnerstwie i stosowania minimalnego zakresu umowy o partnerstwie stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu. 
2Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający 
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Przetwarzanie przekazanych 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 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 
Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przekazane dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. Podanie danych jest 
warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -
2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. Osoba, której przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
3 Pełna nazwa gminnej samorządowej instytucji kultury. 
4 Pełny adres gminnej samorządowej instytucji kultury. 
5 Jako Beneficjenta należy rozumieć podmiot, którego projekt w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-
005/19 został rekomendowany do dofinansowania na terenie danego obszaru NUTS-3. 
6 Należy wskazać liczbę pracowników gminnej samorządowej instytucji kultury, którzy wezmą udział w projekcie. 
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